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1. pLNĚNí úxolů v oBLAsTl nuvruíčtttruosrl

A) oddělení konceňnich ěinnostía marketingU

B) Brněnské koncerty vB Vlastní režii

c) Bíněnské konceŘy pro jiné pořadatele

D) Mimobrněnské konceňy v České republic€

E) Koncorty v zahraniéi

F) Natáčeni

G) Výchovné koncerty

H) Kantiléna

l) Komorni cyk|us spolku přálelhudby

J) MHFB

K) ostatní

Vítézslav Mikeš - dramaturg, vedouci odd. dramaiurgie

Lucie sýkorová - manažeŘa orchestru pro ČR

Blanka Šafíková - manažerka orchestíu pío zahraniěi, vedoucí odd, koncertnich
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Erika Vlasáková - produkce, notov,ý archiv
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Program]

Filhármonie Brno

B) BRNENsKE KoNcERTY VE VLASTN| REzll

V roce 20,] 3 Filharmonle Brno připravila pro sVé domáci posluchače 5'] koncertů s celkem
32 programy, ztoho 28 V Besednim domě 1 5 v Janáčkově divadle a 8 Ve Wannieck (dnes
Richard Adam) Gallery Navic na přelomu května a června uspořádala ve spolupráci se
základníml uměleckými školaml čirnáctldenni akd MozadoÝy děll, ]e]imž cilem bylo přibližit
vážnou hudbu předevšim dětskému publiku V režii Filharmonie Brno se uskutečnil také
tradiční Mezinárodní hUdební íestiVal Špllberk, podruhé fllharmonle poiádala festivaly
lvlezinárodního hUdebniho festlValU Brno: Expozlcl noVé hudby a Velikonočni festival
duchovní hudby popíVé se ujala l organzace |Voravského podzimu Všechny tyto akce
zaznamena|y ve|ký zájem ze strany publika a Velmldobré ohlasy u odborné Veřejnosti

sezona 201212013 - jalo 2013

0í 01 2013 Novoroění koncert
Dvoiák slovanské tance, l a ll řada op 46a72

Pek Altrichter - diri9ent

Na lelošním Novoročnim konceiě se Filharmonie Bíno
ří7ená PeIrcm Altrichtereln vrálila ke své nékdejši lradrcl
a vstoupila do nového roku komplelnim provedením obou
iad Slovanských lancú Antonina Dvořáka Publikum
v Janáčkově divadle tenlo krok vřele ocenilo a brnénská
filharmonie dokázala, že si se svým bývalým šéídirigenlem
velmidobře rozumí

symfonické abonmá (sAI

09 a 10 0,] 2013sA/2
Pro9ram Beethoven Koncert pro hous|e violoncello a klavír c dur op

SUk Asrael, symfonie pro Velký orchestr c moll op 27

František Novotný - housle
Mjchal kaňka - violoncello
DaVid Mareček - klavir
Filharmonie Brno
Jakub Hrůša - dirigent

Brnénský rodák Jakub Hrúša se k Filharmonii Bmo vrací
opakovaně a jak orcheslr, lak publikum to vždy kviluje
s nadšením Tentokrát dirigoval Beelhovenův Konce.l prc
housle. violoncello a klavír c dur, v němž se zaplnénému
sálu předslaÝil (spolu s houslislou Františkem Novotným
a violoncellistou Michalem Kaňkou) i bývalý ředilel
brněnské filharmonie David Mareček, a to v roli zdatného
klavírisly Vrcholem večera však bylo provedení sukoýy

symtonie Aslae|, po jehož dozněni publikum odmén o akléry zaslouženými ovacemi vesloje



07 e 08. 02 2013 sA./3
Program: lštvan: Hry

JanáčekI Lašské tance
lvartinů: Kytice H 260

Mane Fa]tová - soprán
Lucie Hilscherová - mezzosoprán
Tomáš Kořínek - tenor
lúiloš Horák - bas
kantiléna, koncertní sbor
Jakub klecker - sbormistr
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala - sbormistr
Filhaímonie Brno
Aleksandar Markovié - dirigent

Reprezentatívní "probrněnský' program nabídl díla českých autorů různých generací, kteří
byli výrazné spjati s Bmem (Janáček a lštvan zde žili, v případě Maftinů se Brno slalo
svědkem světové premiéry nejednoho jeho významného díIa)_ V kantátě Kylice Bohuslava
Maftinů se k Filharmonii Brn vedené je!ím šéídirigentem Aleksandarem Markovičem připojili
vynikající čeští sólisté a dv sbory - Český íitharmonický sbor Bmo a Kantiléna. Konceft
7 února 2013 vysílat v přímém přenosu Český rozhlas 3 - Vltava, na webu KLASIKA -
klasika rozhlascz probíhal též videopřenos. V rámci konceftní sezony Euroradia vysilalo
záznam konceftu dne 18 února 2013 šestnáct stanic v Evropě iv zámoří.

28 02 a01,03. 2013 sA/4
Program: RossiniI Vilém Tell, předehra

Darbellay / Páleníček / BaborákI Alphorn SUite, suila pro lesni roh,
alpský roh a orchestí (světová premiéra)
R strauss Alpská symfonie op,64

Radek Baborák - lesni roh, alpský roh
Filharmonie Brno
Kaspar Zehnder - dřigent

V předvečer zahájení Švýcarckého jara -
projektu, jímž jeho hlavní organizátor,
Šuýcarské_ velvyslaneclv i v _Praze, .připomněl20 výroč] uznáni Ceské republiky Jako
samostatného státu Švýcaískem - se v Brné
uskulečnil koncei se švýcarskou tematikou
(reprízou téhož konceiu 5 března 2013
v pražském Rudolfinu Filharmonie Bmo
projekt také oficíálně zahá! a). Publikum
nadchla unikátní suita čtyř aulorů (uvedená

ve světové premiéře), v níž se jako sólista představíl Radek BaboÉk (titulovaný sólistou
sezony 2012J2013 Filharmonie Bíno) coby hráč na lesní a alpský roh, a také monumentální
Alpská symfonie Richarda strausse, která v plné šíři ukázala kvality orchestru, řízeného
švýcarským diigentem Kasparem zehnderem

Koncertniabonmá (KcA)

25. a26,04 2013 KcN3
Program| Čajkovskij: Klavírní koncert č, 2 G dul op 44

Šostakovič: symfonie ě, 1o e mollop, 93



l\,rarián Lapšanský - klavir
Filharmonie Brno
Aleksandar Markovió - dirigent

Významný slovenský klavírista Marián Lapšanský si pro tyío večery připravit Čajkovského
zřidka uvádéný K|avini konceň č 2 G dur
a k tomuto dram.alurgickemu osvěženi přidal i ]tsLý interpretačni výkon Jedna
z neJzávažnějšich Sosíakovičovych symfonii, Desátá, pak byla dalšim velkým symíonickým
dilem, kleré nastudoval Aleksandar Markovié spolu s Filhaímonii Brno v sezoné 2úazu3
a kleíé se v Janáčkově dNadle setkalo s ohromujícim aplausem

09 a 10 05 2013KcN4
Program] Wagner: Předehra a lsoldina smri z lásky z opery Tristan a lsolda

R Skauss: Koncerl pro lesni roh a orchestr č 2 Es dur
Franck symfonie d moll

Radek Baborák - lesní roh
Filharmonie Brno
Pelí A|trichter - dirigent

sólista sezony 2012/2013 Flharmonie Brno, svěloznámý
hornista Radek Baborák završil své brněnské rez]denční
působení skvělým provedením DrUhého koncertu pro lesni
loh Richarda slrausse Wagnerova Předehra a lsoldina smít
z lásky zopery Tristan a lsolda připomněla lelošni 200

výroči narozeni skladatele, na závěr koncedu pak zaznéla symfonie d ňo|| nejslavnějši
skladba kancouzského aulora césara Francka

Klagické abonmá (KLA)

14 a 15 03 2013 KLA./3
Pro9ram: Haydn: symfonie č 84 Es dur Hob li84

Hándel: árie z opery Alcina (Di, cor mío, quanto
t amal, Ah, mlo cor, si son cella, non piů
bella, Ah, Ruggiero crude|, ombre pallide,
lvli resiano le lagrime)

lvlozart Symíonie č 38 D dur KV 504,,Pražská"
L

lwona sobotka - soprán
Fllharmonie Brno
Aleksandar MarkoVió - dirigent

Magícký soprán polské pěvkyné lwony sobolky, mJ dňilelky hlavni ceny z Mezinárodni
soulěže královny Alžbély, rozeznél za doprovodu brněnské filharmone pod taktovkou
šéldiigenta šesl půvabných áíií z Hándelovy opery Alcina Rozsáhlý áriový blok orámovaly
dvě klasické symfonie - Haydnova č 84 a Mozadova Pražská v nich orchestr Filhamonie
Brno pod laklovkou Aleksandara Markoviče dokázal, že není specialistou jen na velká
romanlická dila, ale že umi přesvédčívě zahrát i skladby vídeňského klasicismu

'16 a 17 05 2013 KLA./4
Lutoslawski: SmUtečni hudba plo smyčcový orchestr
Beethoven: Klavírni koncert č 4 G dur op. 58
schumann: Symfonie č 1 B dur op 38,,Jarni"

Pro9ram;



Filhalmonie Brno
stefan Vladar - sólista (klavir) a dirigent

Konced zahájla legendámí skladba polského klasíka 20 sloleli Wtolda Luloslawského,
kteíá připomněla 100 výroči narozeni tohoto skladatele Vynikající rakouský klavirisla
a dirigent stefan vladar se pak představil v dvojroli jako só/ista i diíigent v Beelhovenoýě
Klavirním koncertu č 4 G dur a jeho výkon byl natolik efektní a slrhujici, že si publikum
vyžádalo přídavek Večer gradoval symbolicky schumaonovou symíonií č 1 Jalni", jejiž
atmosréra dobře korespondovala s obdobim, v němž se koncei uskutečnil.

Jeunossesmusical6s (JM)

20 a21 03 2013JM/3
Píogíam (20 03.): Hándel] Piangeró, plangeró, árie z opery Julius cesar

irozart: Poígi amor, kavatina Hraběnky z opery Figarova svatba
Weber] Und ob die Wolke, kavaiina A9áty z opery Óarostřelec
Sibelius: Konceít pro housle a orchestr d moll op 47
Dvořák: za štihlolr gazelou, árie Armidy ze stejnojmenné opery
smetana Ach, jaký žal Ten lásky sen, recitativ a árie Mařenky

z opery prodaná nevěsta
Schl,beň] Symíonie ě 5BdurD485

lVana PaVlů - soprán (pedagogické Vedeni líena Sobolová)
N4arek Blaha - housle (pedagogické vedení Richard Kružík)
symfonický orchestr Konzervatoře Bíno
SlanislaV KUmmer - dirigent

Program (21 03 ): Kovanda: Retrospekce, koncert pío marimbu, bicí nástrole a orchestr
Salnt-saéns: Klavirni konceň č 2 g moll
schubert: symfonie č 58durD485

Tomáš Kovanda - bici nástroje (pedagogické vedeni ciiboí Báriek a LUkáš Krejči)
Klára Marečková - klaVir (pedagogické Vedení EVa Horáková)
Symíonický orchestr Konzervaloře Brno
Stanislav Kummer - dirigenl

Dva Večery cyklu Jeunesses miJs/cales, během nichž se předslavili vitě2ové absolventských
přehrávek bínénské konzervaloře za doprovodu symlonického orchestru Konzerýatoře Brno,
se ve svých pNních půIich výjimečně dramalurgicky lišily Všichni sólisté sklidili obrovské
a neutuchajicí ovace zcela zaplněného sálu, jehož publikum tvořlh převážně jQjich

konzeNalorní spolužáci, přátelé a rodinní při'lušnici. Na obou večerech zaznéla po
přestávce schubedova symíonle č 5, klerou mladí symtonikové zahráli s eleklrizujicim
mladickým eláoem

rvatoř
,

23. a 24, 05.2013 JMl4
Píogram:

lt/ichaela Špačková - fagot
LUkáš Dittrich - klarinet
Karel chudý - Violoncello

Alkan] sonáta pro Violoncello a klavír op 47
Weber] Konceň F dur pro fagot a orcheslr op 75
Nielsen: Koncert pro klaíinet a orchestr op 57



Ladis|av Doleže| - klavir
Filharmonie Brno
Robert Kružik - dirigent

závěrečný koncei cyklu Jeunesses musicales v sezoně 201v2013 předslavil dva vílěze
národoiho kola Eurovize mladých hudebniků - klarinetistu Lukáše Dittrícha (vítěze národního
kola soutěže 2010) a fagotistku Michaelu Špačkovou (vilězku národního kota a íaké íinalistku
soutěže 2012) oba sólislé se blýskli vynikajicími výkony Ý náročných koncerlantních
skladbéch (v Njelsenově klarinetovém koncedu resp Weberově íagotovém) za doprovodu
brnénské íilharmonie zené Robeftem Kružikem Program doplnili další dva mladí úspěšni
hudebníci, vloloncellisla Karel Chudý a klavirista Ladislav Doležel, kleíí přednesli nepříliš
často uÝádénou sonátu pro violoncello a klavir op 47 Charlese-Valenlina Alkana (pň
přiležilosti 200 výíoči narození skladatele)_

Rodinné abonmá (RA}

19 01 2013 RA/3
Plogíam: Brněnskátajemství

V tajemných chodbách brněnského podzemí i Vaši lantazie
(ViValdi, Mozaň, Musorgskij, Johann stíauss, Hindemith, Beneš, Ježek)

N4artin Šujan - bas
EVa Nováková - fagot
Petí Hladik a Martin opršál - xyloíony
Martin Foretnik - projekce
Filharmonie Brno
Miloš Machek - dúi9ent a moderátor

Pořady Miloše Machka jsou dlouholelou zárukou,
že pobaví nejen děti různého véku, ale i jejich
rodiče Tento diigent, moderálor a v neposlední
řadě také režisér svých vystoupení doslova srší
účiokující i publikum

02 03 2013 RAi 4
P.oglam: l,/edvídek filharmonikém

enerEi a zdárné tim strhává ostatní

Divadlo Plyšového medvidka
Konrád Popel - režle
lvlatyáš Dlab - dramaturgie
Filharmonie Brno
ondrej olos - dirigénl

ě

Předposlední pořad Rodinného abonmá přinesl spolupráci Filharmonie Bmo, řizené mladým
dirigentem ondrejem olosem, a Divadla Plyšového medvídka Malí posluchači s rodičt
shlédli příběh o údajném medvidkovi (ve skutečnosli človékovi v masce medvěda), který po
celém svétě sklízel úspěchy se svou hrou na housle Do inscenace byly íunkčné
zakomponovány ukázky ze světa klasické hudby spojeni divadla a žiÝé orcheskální hudby
lak bylo velmi šťastné, což publikum všech generaci ocenilo dlouhotrvajicim potleskem

18, 05 2013 RA,/s
Program: V začarovaném lese

zasvěceni do říše přirody ihudby
(Gluck, Joseí strauss, saint-saéns, Grieg)



zuzana Pá|enská aHana Kostelecká - soprány
Jozef Niakarovič - íagol
Jiří Vydra - trombon
Balelní škola lVo Vánl Psoty při Národnim divadle Brno
Filharmonie Brno
Miloš irlachek - dirigent a moderátor

Rodinné abonmá v sezoně 201Z2013 zakončil dalši z nápaditých pořadů dirigenta a
moderátora Miloše Machka, kteri v přibéhu nazvaném v začaíoýaném |ese tenlokrát propojil
dvě oblasti. přírodu a hudbu

Koncerty ve Wannieck Galléry (KWG)

21 a22 02,2013 KWG 3
Pro9ram: symphonic Queen - Po stopách hitů Freddieho irerculyho

a legendární kapely oueen

Marek olbrzymek - tenor
Hana Škarková - soprán
Jiří Sova - kytara
Q VoX
Filharmonie Brno
Miloš Machek - dirigent

V rámci cyklu koncedů ve Wannieck Gallery,
zaměřeného na žánrové přesahy, byl uveden projekt

dirigenla Miloše Machka, který sestává z orchestrálnich úprav písní legendárni rockové
skupiny Queen a s nímž Jeho prctagonisté slaÝi úspěchy nejen v České republice, ale i v
zahftničí vice než vřelé reakce se dočkal i v Brné, když zaplněná galerie bouřlivě
aplaudovala po každém hitu

30 a31 05 2013KWG4
Program: Ravel: Španělská rapsodie

saint-saéns: HoUsloVý koncerl č 3 h moll op 61
DebUssy: lberia, lři skladby z cyklu obrazy
Ravel: Bolero

Pavel Šporcl - housle
Filharmonie Brno
Aleksandar Markovió - diíigent

závěrečný konced abonenlního cyklu konaného ve Wannieck Gallery
byt lernalicky olienlovaný na spané/sko, jak vyjadřoval i jeho název ,,Španělské imprese"
zaznéla na něm eleklni, Španělskefi inspir( vaná díta z pera dvou největšich hudebnich
impresionistů Debussyho a Ravela, která vybidla brněnskou filharmonil řizenou
šéídiigentem Aleksandarem Markovičem k rozehráni šioké palety kásných zvukových
barev Nadšenému aplausu ze slrany publika se dosla/o jednomu z našich nejlepších
v/ítuosú souóasnosll - PaÝlu sporctoÝi, který sjistolou i interprelačním teskem uvedlířeíi
houslový koncert sainl-saénse PNnímu večeru předcházelo naláčení lzv ílashmobu
v nákupních píostorách Galerie Vaňkovka, jehož se zúčastnlh členové orchestru Filharmooie
Bíno, jeho šéldií]genl Aleksandar Markovlč a jako host l Pavel sporcl



Mozartovy děti

Již po čtvrlé mohli být občané města Brna
svědky mimořádného projektu nazvaného
lvlozanovy děti Výjimečnou akci, kterou
Filharmonie Brno pořádala V součinnosti
s brněnskými základnimi Uměleckými školami
(zejm zUŠ smetanova) a za laskavé účasti
Jlhomoravského kraje a statutárniho měsla
Brna podpořilo široké posluchačské publlkum
čilalicí několik t,sic malých ivelkých Brňanu
Ve dnech 22 května - 16 června se účinkujíci
snažili přiblíž|l nejen klasickou hudbu
předevšim détem, a to aktivni zábavnou
formou. Béhem týdne hudebních her měly déti
možnost poznat široké spekkum hudebnich
žánrů na pódlích V centru Brna Akci navštívilo
v letošnim roce 21100 návštěvníků součásti
bohatého programu byly také speciální akce
v Besednim domě a v bazilice Nanebevzetí
Panny lvlarie kde 22 kvělna byl celý festival zahájen Májovým koncerlem, pořádaným
tentoklát ve prospěch občanského sdrl]žení ÚsměVy Filharmonii Brno řidil Jakub Klecker,
spoluúčlnkovah Dómský komorni sbor pn ZUŠ smetanova 8, Kantiléna a mladí talentovaní
sollste, zaclZUs
Během konáni lrozartových děti byly také Uspořádány hudební dilny určené pro děh
mateřských škol a pNního slupné základnich škol Akce se konala v rámcifeslivalu
,,Brno - měslo uprostřed Evropy"a je prVní sVého druhU V Brně

MHF Špilberk 20í3

Program čtrnáctého ročníku mezinárodniho húdebniho fesiivalu Špilberk, konaného ve
dnech 16 - 23 srpna 2013, byl - tak jako předchozí ročniky - rozkročen mezi tU

nejdůslojnějši klasikU a crossover, takže si na sVé přišlo široké spektrum posluchačů

16 08
Program: Bach.Toccata a íuga d moll BWV 565

(orchestrace Leopold SlokoWski)
DVořák: VioloncelloVý koncert h moll op 'l04
l,rusorgskij: obrázky z výstavy

Jiři Bárta - violoncello
Aleksandar l\,1arkoVió - dirigent

Na zahajovacím konceftě zazněla v podání Filharmonie Bíno pod taktovkou šéfdirjgenta
Aleksanda@ MarkoÝiče třl slavná dila: úvod obslarala symbolicky Toccata a fuga d moll
Johanna sebastiana Bacha, skladatele, phož varhaoni dílo se sla/o piliřem repelloáru
profesorky Aleny veselé, výrazné poslavy brněnského kulturniho žlvota, již byl konced při
přiležilosti je]iho významného jubilea vénován Brněnská íilharmonie se zaskvěla i v dalšich
skladbách - Dvořákové Violonce|lovém konceriu (§po/U §e só/istol./ Jiřím Bádou) a
Musorgského obíázcích z výstavy



18. 08
ProgramI symphonic 4TET

4TET: David Ullčnik, Jiři Korn, Jiři Škorpík, Dušan Kollár
František stěrbák - dirigent

Následujici večer došlo na úspěšné a velmi oblíbené spojení filhaftnonie s Kornovým
4TETem Posluchači odměnili účinkujíci nekončícím potleskem a vynutili si lři přídavky.
l z druhého konceftu odcházeli všichni plfu hudebních zážitkú

20 08
Program Verdi; Requiem pro sóla, sboí a orchestr

Adriana Kohútková - soprán
Jana sýkorová - mezzosoprán
Michal Lehotský - tenor
peter lvikuláš - bas
Český filharmonický sbor Bíno
Petr Fiala - sbormistr
Leoš Svárovský - dirigent

200 výročí narozeni velikána klasické hudby Giuseppa verdiho připomnéIa brnénská
filharmonie provedenim jeho velkolepého Requiem, na iehož realizaci se dále podileh sóIisté
Adiana Kohútkoýá, Jana sýkorová, Michal Lehotský a Peter Mikuláš, Český filharmonický
sbor Brno a dingent Leoš svároÝský_

22. a 23 08
Program; Webber| Jesus christ sUperstar, konceňni provedeni mUzikálu

lvana Vaňková, Dušan Vitázek, Pek Gazdik, l9or ondřiček ad - zpěv
Umělecký soubor a orchesk Městského divadla Brno
Dan Kalousek - dirigent

Festtval úspěšně zakončilo Méstské divadlo Brno hned dvěma provedeními koncední veíze
slavného muzikálu Jesus christ superstar íy původnim dnglickém znění s tilulky a v
aranžmá pro velký olcheslr) ,fiuzikálového kňle" Andrewa Lloyda Webbera_

sezona 2013/20í4 - podzim 2014

symfonické abonmá (sA)

17, a 18, 10, 2013, Janáěkovo divadlo sA,/í
Program: Beethoven: symíonie č 3 Es dur op 55 'Eroica"Wagner Valkýra, 3 scéna z 3 jednání opery

Kateřina SokoloVá-Rauer - soprán (Brúnnhilda)
Andrej i,laslakov - basbaryton (Wotan)
Fllharmonie Brno
Aleksandar Markovió - dirigent

()vodní koncei symíonického abonmá se uskuteénil
pod záštitou Detleía Lingemaona, velvyslance spolkové

'\



republiky Německo v ČR, a byl zasvécen dvojimu výroči Richarda Wagnera (v roce 2013
ubéhlo 200 lel od jeho narození a 130 let od úmfti) Wagnerova hudba - závěrečná scéna
opery valkýla - zaznéIa v kombinaci s Beelhovenovou Symfonií č 3 "Eroikou" Brnénskou
filharmonii vedl její šétdirigent Aleksandar Markovlč, klerý popsal díamalurgický záměr
programu iako ,jedinečnou kombinaci Beethovenovy orcheslrální představy s Wagnerovým
vášnivým rozvinulífi syňfonického myšleni do podoby hudebniho dramatu" V závěrečné,
cca 4qminuíové scéllě Wagnerovy valkýly se ve skvělém světle uvedli sopranislka českého
původu Kateřioa Sokolová-Rauer (v roli Brúnnhildy) a ukrajinský basbarylonisla Andé
Maslakov coby Wotan, kleří spolu s brněnskými filharmoniky a jejich šétdirigeoten sklidili
ovace ve stoje

Koncertniabonmá (KcA)

28, a 29, 11,2013, Janáčkovo,divadlo KcA/1
Progíam: Mozart: Unos ze serailu, předehra k opeře

Mozaň: Klavirni konceň č 21 c dur KV 467
Say: symfonie č 1 ,,lstanbulská" op 28

Fazil Say - klavir
Hakan Gúngór - kanun
BUrcu Karadaě - ney
Tansu Karplnar - turecké kadični bicí náskoje: kudúm,

bendir a darbuka
Filharmonie Brno
Aleksandar Markovió - dirigent

Na turecky laděném konceiě se publiku brnénské
íilharmonie popNé jako ,,sólista a skladale| sezony

2013/2014" předslavil svéloznámý klavírista a hudební tvůrce Fazl say, a lo hned ve své
dvojroli: zhostil se sólového paftu v Mozaňové Klavirnim koncertu c dV a uvedl svou píýní
symtoníi s přidomkem lslanbulská, klerá kombinuJe zvuk symíonického orcheslíu
s tradičnimi .lureckými nástroji K zemi sayova původu odkazovala i úvodní skladba večera,
předehra k Unosu ze se?llu - Mozaftovu singspelu, jehož děj se odehrává v Tuíecku
Po oba večery bylo Janáčkovo divadlo vyprodané do posledního místa a posluchači
dlouhotNajícim potleskem a ovacemi vestoje aplaudovali jak Sayovu klavírnimu umění, tak
jeho eleklni symfonii

klasické abonmá

10, a 11. 10,2013. Janáčkovo divadlo KLA./í
Program Haydn Symfonie č 103 Es dur ,,S viřením kotlů" Hob l:103

Britten: Dvojkoncert pro housle, violu a orchestr
Britten: Plúvodce mladého ělověka orchestrem op 34

Rúta Lipinaityté - housle
DaniilGrišin - Viola
Filhaímonie Brno
Aleksandar Markovié - diri9ent

sté výroči narozeni slavného anglického skladatele Benjamna Briltena připomněla
Filharmonie Brno hned dvěma skladbami: proslulým Púvodcem mladého človéka
orcheskem a nepříliš často uváděným, přeslo velice působivým Dvojkonceftem pro housle a
violu sólových paríú se zhostili dva vynikajici inslrumenlalislé - lilevská houslislka Rúta
Lpinaityté, členka a sólistka věhlasného olchestru Kremerata Baltica, a ruský violista Daniil
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Grišin, který donedávna púsobil v témže tělese V Haydnavé symfonii orchestr Fjlharmone
Brno pod laktovkou sÝého šéldiigenta Aleksandara Markoviče dokázal, že neni specialistou
jen na velká ramantická di]a, ale že umi přesýědčivě zahrál l skladby videňského klasicismu

Jeunesses musicales (JM)

21. a 22, 11,2013, Besedni dum JM/1
Program lvlassenet] suita č 1 op 13

chopinI Fantazle na polské pisně op 13 pro klavir a orchestr
DVořák: Symfonie č 4 d moll op 13

Tereza kalábová - klavií
i/ladi brněnští symfonikové
Gabrlela TardonoVá - dirigentka

oíchestr Mladí bínénšIí symlonikové složený z mladých hudebnikú
patřicíCh mezi nejlepší studenty a absolvenly Základnich
uměleckých škol V Brně a okoli, sl pro své vystoupení v Besedním
domě připravil program seslávajicí ze lří skladeb s opusovým čislem
13 Téleso hrálo pod taktovkou diigentky Gabriely Tardonové po
oba večery s mladickým nadšením, pubhkum strh]a í mladá klavirní
vjňuoska Tereza Kalábová, které přednesla Chopinovu Fantazii na
polské pisně

5, a 6, 12. 2013, Besedni dům JM/2
Program] Wagner scény 2 Prstenu NibelUngova,

Varhanní kanskripcesymfonlcké suity doprovázená projekci maleb
inspirovaných Wagnerovou hudbou

l\,íichael Bártek - varhany
V|adimir Kiseljov - malba

Druhý konceft cyklu Jeunesses musicales v sezoné 2013/2014 nabídl
unikálni společný píojekl dvou mladých brnénských umélcu - varhanika
Michaela Báftka a maliře Vladimíra Kiseliova Pfuní jmenovaný provedl
varhanni transkipce symfonické suily z operní letralogie Prcíen
NibelungůV Rlcharda Wagnera doprovázené projekcí maleb, kleré vylvořil
Vladimír Kiseljov (mimochodem léž prezidenl o s Richarda wagnera
V Brné a aulor knihy Ýěnované Wagnerovl) pod vhvem Wagnerovy hudby
Projekt byl v Besednim domě realizován při přiležiLosti dvojiho
wagnerovského výroči (200let od narození, 130lel od úmftí)

Rodinné abonmá (RA)

12, 10,2013. Besedni dům RA,/í
Pro9ram pruvodce orchestrem a vílězové Amadea

Blltten: PrůVodce mladého člověka orchestrem op 34
Mozarl Klavírni konceň č 19 F dur KV 459 (1 Věta)
Mendels§ohn,Baňholdy Klavirni koncert č 1 9 moll op 25 (1 věta)
l\,rozarl] Klavirni koncert č 23 A dur KV 488 (3 věta)

Marie Viola Moizešová, Kristine Ayvazyan a Roman Frič - klavir (absolutni Vitězové
Níezlnárodní soutěže pro mladé klaviristy do 1 1 let Amadeus 2013, 2o12 a 2011)
Jiří Kniha - Vypravěč a herec
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RUdolf chudoba - režie
Filharmonie Brno
Aleksandar Markovié - dirigent

Filharmonie Brno pravidelně pamatuje na své nejmladši posluchače a jejich rodiče či
prarodiče Teníokrát pod vedením svého šéfdirigenta Aleksandara Maíkoviče jim nabídla
společné vystoupení s vilězi posledních lří ročniků soutěže pro ma]é klavírisly Amadeus,
jejichž výkony détské publikum ocenilo bouřlíýými potlesky Na konceftě také zaznéla slavná

"edukativni" skladba Benjamina Brittena PŇvodce mladého člověka orchestrem s průvodnim
slovem Jiřího Knihy, herce Divadla Husa na provázku Režie konceftu se poplvé ujal známý
bměnský televizni režisér a scenáíista Ruclolf Chudoba

16, 'I1, 2013, Besednídům RA/2
Pro9ram: Na zkoušce Kantilény

Jiří Kniha - herec-moderátor
Rudolf chUdoba - režie
Jiří Hrubý - klavíí
kantiléna, koncertní sbor
Filharmonie Brno
Jakub Klecker - dirigent

Netradičné koncipovaný konceft, opět íežírovaný Rudolfem Chudobou a slovem provázený
hercem Jiřim Knihou, umožnil dětskému publiku a jeho (pra)rodičovskému doprovodu
nahlédnout do zákulisí zkoušek mládežnického pěveckého sboru Kantiléna, který pod
vedením sbormistra Jakuba Kleckera působí pří Filharmonii Brno- Koncei se nesl v duchu
Chudobovy představy ,udělat dětského diváka paftnerem účinkujících, vést snim dialog
prostřednictvím otázek, někdy i úsměvných, a odpovědí, které za néj pronáší herec-
moderátor. Děti jsou vtahovány do děie, aby se ho aktivně účastnily, a herec pak déj
rozehrává a zábavnou íormou (s humorem) podává informace, které ditě snadněI přijímá
využíváme takové odlehčené prostředky, které dospělé posluchače pobaví a déIijim přitom
rozumí ' Ve druhé půli konceftu se ke Kantiléně přidal i orchestr Filharmonle Brno

14. 12 20í3. Besednídům RA,/3
Pro9ram: Ta]uplný ostroV

(Binge, Rimskij-Korsakov, Ferrio, Mozart, Prokofjev, Grieg,
Čajkovskij, smetana ad )

Hana Škarková - soprán
lvtartln Šujan - bas
l\rartin Foretník - projekce
Filharmonie Bíno
Miloš lv|achek - diigent a moderátor

Třetí konceft z cyklu Rodinné abonrná, tentokrát konaný
během jednoho dne hned dvakrát - dopoledne a
odpoledne - patřil pohádkovému příbéhu diigenta a
moderátora Miloše Machka § názvem Ta]uplný ostrov ís

podtitulem íďup|ný ostrov, kde ]de Všechno, na co sijen pomyslíš!)- Pořady Miloše Machka
jsou dlouhodobě dělskými posluchači oblíbeny, což polvrdil itento konceft
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Konceňy ve Wannigck (Richard Adam) Gallory (KWG)

03, a 04, 10, 20'l3, Wannieck Gallerv KWG/í
Píogram] Gershwin: Porgy a Bess, symfonická

Gould: Tap Dance concerto
Bernstein: symfonické tance z Wesl
Gershwin: Rapsodie v modrém

suita

side story

Nlkola Pokulová - zpév

,,snoubí se ve mně obě kultury snoubí a perou
zároveň, protože al' chci nebo ne, je ve mně
tempeftment, sponlánnosl a tvůrči síla
romského náíoda a zárcveň l hloubka a dar
národa českého A mýn nelehkým úkolem p
přimoul sebe ve svém celku, se všemi klady

Marlina Konečná - slep
lgor Ardašev - klavir
Filharmonie Bíno
Gabriela Tardonová - dlngentka

Abonentni cyklus, odehrévajicí se V atraktivním prostředí
Wannieck Gallery @d 2 12 2013 Richard Adam Ga ery),
zahájil snad nejopulentnéjši hudební hostinou, jakou si bylo
možno představil Programů lypu grealest hits, keré zaruóeně
zaberou, bylo už mnoho, avšak zvlášlni sestava vrcholných dél
autorú narozených v rozmezí lel 1898_1918 (Gershwin, Gould,
Bemstein) nabidla srovnání noíoricky známého a dosud
neslyšeného, současně vypichla to, co nejlépe charakterizuje
hudební kulluru Amenky - jazz a muzikál. Publikum nadchly
neJen populární kusy Gershý,/ina a Bernsteina, ale laké zřidka
uváděný konceft pro stepaře a orchestr Tap Dance concerto
Moiona Goulda, v němž jako sóIislka vysloupla bménská
íanečnice Marlina Konečná Ta si připravta i vlastní
stepařskou choreogralii kBernsleinovým symfonickým
tancům Potle§k sklidil i klavíista lqor Ardašev coby sólista
v Gershwinové Rapsodii v modíém

19 a 20, 12 2013, Wannieck (Richard Adam) Gallerv KWG/2
Píogram: lda Kelarová a Čhavorenge

lda Kelarova - sbormistryně, zpěv
Pévecký sbor MlRET: Čhavorenge a Barbaslella
Filharmonie Brno
Pavel Šnajdr - dirigent

sólisté
Lelo Nika a Goran KoVačevič - akordeon
ondrej Krajňák a Radek Bagár ml, a st - klavir
Josef Fečo - klavír. kontrabas
Desidenus DUžda, Jan DUžda, Anna oláhová zuzana Faconová,
Libuša Bachratá - tanec
oto Bunda - zpěv, tanec
Maňin Fečo - perkuse
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i zápory, které lsém doslala do vínku z obou kultul'', řiká lda KelaroÝá, nepřehlédnulelná
osobro§t §oučasné evropské hudební scény Tato slova přesně vyslihují náplň koncerlu, na
němž Filhaímonie Brno řizená Pavlem Šnajdrem vysloupila sldou KelarcÝou, sbcrrem
Čhavorenge, stoženým z roífiských děti a mládeže, sborem 3arbastella a sólisly, které si lda
Kelarová přizvala Porci sentimentálně láhlých i temperamentních písni, které pocházely
věIšinou z peía Desidería Duždy a které byly instrumenlovány pro orchestr, doplnila mj píýni
Véta z Klavirniho koncertu D dur Josepha Haydna v podání velice lalentovaného malého
romského klavírisly Radka Bagára

Jazz & World Music (JwM}

17, 09, 2013, Besedni dům JWM/1
Program:

Nizar Rohana - oud
Wassim Halal- perkuse
irályás Szandai - konlrabas

Nizar Rohana Trio (Palestina/Francie)

V sezoně 201y2014 přišla Filharmonie Brno jako
vůbec pNni tilharmonie v ČR s novým abonentním
cyklem Jazz & World Music, kleFj, nasadil vysokou
drcmaturgickou a ínterpreíační lal'ku FB se tímlo
cyklem snaži oslovil a do svého sídla přilákat nové
publikum Na úvodním konceftě cyklu se předslavil Nlzar Rohana, paleslinský mistí hry na
arabskou loutnu oud, se svým nelnovějšim palestiosko-írancouzským souborem lnspirativni
a pro arabskou hudbu možná lrochu netradični prostředí bíněnského Besedniho domu trio
využilo skutečně tvůrčím způsobem

22 10 2013 Bésední dUm JWM/2
Pro9ram Yaron Herman (lzrael)

Yaron Herman - klavir

Hvězda izraelského klavirisly Yarona Hermana v
posledních letech září, jako by se na ni rozbouřil bezpočet
erupcí. Podobně eruplivní je Hermanův klavírni slyl, ktery
je defínován termínem dynamika, jeho herni polohy se
měni jako nebe při západu slunce, nikdy však
nesklouznou k lacinému kýči či cirkusáctvi Hermanova
hra je přesvědčivá, kompoziční schopnosti perspeklivní a výběr repeltoáru pestrý a Ýkusný
lproto ho pořadatelé zvou do nejlepších sálů světa Fílharmonie Brno se lak může pyšnit, ža
mohla ve svém cyklu toholo žádaného improýizátora představit brněnskému publiku. Konceft
se konal pod zášt]lou J E. p Garyho Korcna, velvyslance slálu tzraetv ČR.

11 í 1 2013 Besední dům JWM/3
Pro9ram:

lván Var9as - tanec

lVán Vargas: Yo mismo (Španělsko)

Luis Mariano Renedo - kytara
David sánchez , El Galli" - zpěV

Třeli konceft cyklu Jazz & Wold Music se konal pod
záštitou VelÝyslanectÝí Španělska v Praze. Koncel7u
dominovala vášeň, rytmus a viluozila ve ílamenkovém
baleni ze španělského jihu Tanečnik lván vargas
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pochází z legendámí granadské čtvlíi sacromonte, z rodiny, která už po nékolik genencí
provozuJe slavné flamenkové tablao ,,cueva del Rocío'- s využitím rúzných flamenkových
stylú nabidl jeho aKuální píojekt Yo mismo (Já sám) Ztváméni řady emočních slavú, s nimiž
my všichni máme vice či méně zkušenosí/ - boiesti, tragédie, véšné, radosti a oslavy života.
choreogíaíie byla společným dilem lvána vargase a jeho strýců Juana Andése Mayi a
Manoleta, Vargase doprovázeli kytaista Luis Mariano Renedo a zpévák David sánchez.

iilimořádné koncerty (ínK)

15. 12 20,13, Besednidům ilK,/í
Pro9ramI Jakubíček: chvalmež boha zpivajice, koledy z barokních

kancionálů
Ryba: Česká mše Vánoéní ,,Hej, mlstře!"

Hana Škarková - soprán
Marie Vrbová - alt
Petr Leviěek - tenor
Jan Šťáva - bas
Martin JakUbiěek - Varhany
kanliléna
Jakub klecker - sbormisk
Český filharmonický sbor Brno
Pelr Fiala - sbormlstr
Filharmonie Brno
Jakub Kleckeí - dirigent

Mimořádnými vánočnimi koncedy (konaly se dva v jeden den) naladila bměnská filhamonie
své posluchače na bližící se svátky. Po dlouhých lelech v jejím podání zaznělo dílo, které se
slalo neoddělilelnou součástí českých vánoc - Rybova Česká mše Vánoěni "Hej, mistře!"
Program doplnily podmanivé úprdvy českých koled z baroknich kanclonálů od bměnského
varhaníka Maftina Jakubička. Filharmonikové vedeni Jakubem Keckerem si ke spolupráci
piizvali bménskou pěveckou špičku - sótisly Hanu Škarkovou, Maii vrbovou, Petra Levíčka
a Jana Št'ávu a Český tlharmonický sbor Bmo, všichni interpreti vytvolli vskutku sváIeční
atmosféíu, což dvakíát zcela zaplněný Besedni dúm ocenil bouňivými pouesky.

če9ko-rakou3kÝ Dle3 (Besednidům, ,l2, o1,)
Filharmonie Brno
Miloš Machek - diňgent

Česko-rckouský ples patři mezi významné spotečenské akc€
v Bmé a býýá i1kýmsi vlcholefi plesové sezony Fílhamonie
Bmo byla jako již tradičné pozvána, aby svým koncedem celý
ples pod taktovkou Miloše Machka zahájila.

Konceň k 94. vÝroči Masarvkovv univ€rzitv (Besední dúm, 24, 01,)
Plo9ram, Beethoven] Egmonl op 84, předehra

KošUl: concerto per pianoforie e orchestra
Mozart: Symfonie g moll

Petr Hala - klavir
Filharmonle Brno
Petr Vronský - dingent

POŘAOATELE
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s/aynostrí koncerl se konal při příležilosti 94 Ýýročí založení Masarykovy uniýerzity Po
úvodnim projevu rektora univeaity doc PhDr. Mikuláše Beka, Ph D, vysloupil orchestr
Filharmonie Brno řízený dirigeotem Pelrem vronským a přednesl předehru Egmont Ludwiga
van Beethovena, concerto per pianoíorte e orchestra brrén ského skladatele Michala Košuta
(v roli sólisly se piedstavil Petr Hala) a symfonii g moll Kv 55o Woíganga Amadea Mozafta

Ples Filharmonie Brno (Besednídům 26 01 )

Program: suppé: Lehká kavalerie
Johann stíauss ml : vídeňská krev
Josef strauss: Bez slaíoslí
Čajkovskijl Květinový valčík
smetana: Polka z Prodané nevěsty
Johann Sirauss ml Na krásném modrém Dunaji

Filharmonie Brno
caspar Richter - dirigent

Již lradični ples Fjlharmonie Brno pořádaný unií Fllhormonte
orchestrálních hudebniků nemohl ani lelos chyběI Brno Phlthormonlc
v bměnské plesove sezoné V lelošnim rcce koncerl
řidil rakouský dirigenl Caspar Richter, známý
bměnskému publiku ze své dřívéiší spolupráce s lilharmonií a laké z působeni v Národním
divadle Brno Kromě samoíné íilharmonie na plese účinkovaly ijíné hudebni soubory, které
měly za úkol roztančit a pobavit lilharmonické příznivce

Medek: Graln, koncert pro flétnu a orchestr
Ravel: La valse taneěni báseň pro orchestr
R skauss: Konceň č 2 Es dur pro lesní roh

a orchestr
Hindemith: symíonické metamoííózy na témata

c M von webera

knstina vaculová - ílétna
Mikuláš ko§ka - lesní roh
Filharmonie Brno
Rostislav Hališka - dirigent

Mímořádný konced, konaný ve spolupráci sJAMU, připoňněl 100 výíoči naro4ení
významného brněnského dirigenla Františka Jilka, k némuž symbohcky odkazovala úvodni
skladba večera - Janáčkova předehra Žárlivosi ye fléínovém koncedu Gla|h lva Medka a
Ve slraussoyé Koncertu č 2 pro lesni rch se ja4o sóIisté představili členové brněnské
filharmonie - kristina vaculová a Mikuláš koska, orcheslr Filharmonie Brno řídil Rostislav
Hališka

Brno - město uprostřed Evropv (náměsti Svobodv, 15 06,)
iilovie 8 Musical story

Hana Škarková - zpěv
Jiři sedláček - saxoíon
Filharmonie Brno
Mlloš Machek - dirigenl a modeíátor

Program:
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pravidelné se Filharmonie Brno zúčaslňqe íestivalu Brno _ město uprostřed Evropy, který se'€|oi-i"*iéanl 
1,: po patnácté za piísiěni krásného počasi rozlanč y_nádhemé filmové a

mjuzikálové melódie rozveselené publikum, kleré opě! zaplnilo celé náměslí svobody

dům,22,06,)

komoíni soubor Filharmonie Brno

Smyčcové kvalleto sestavené zřad umělců Filharmonie Bmo
účiňkovalo na závěrečném ceremoniálu k Evropským hrám

handicapované mládeže svým jazzově laděným repedoárem
potéšllo nejednoho posluchače a udélalo za celým programem
důstojnou tečku

lvovaau
Program: smelana: vllava

Beethoven: Óda na radost

Pavel Šnajdl - dirigeni

Tradiční kullurní akce, která otevírá brány pivovaru staíobrno,
rmonie Brno s králkým
vého dresu hokejového
o mladým publikem skvěle

vysloužlli velký potlesk

christmag Drgams(Nc olvmoie, í9. 12,)

Program: christmas Dreams

přijaLo a filharmonici si

O) MlMOBRNĚNSKÉ KONCERTY V ČESKÉ REPUBLlCE

Hana Škarková - soprán
Marek olb.zymek - tenor
Filharmonie Brno
Mitoš Machek - dirigent a moderátor

V netradičním píostředi nákupního cenlra olympia
ý Brné odehrála Filharmonie Brno vánoční
populární písně pod taktovkou dirigenta a
aranžéra Miloše Machka. Konceň se §etka/

svelkým úspěchem a orchestrální híáčí včetně
sólistú i dirigenla byli odměněni velkým aplausem

českých hudebních festivalů a
tuzemských festiva|ú a celkově

Filharmonie Brno patři k tradičním hostům významných
hudebnich slavnosti v roce 2013 se účastnila sedmi
vystouplla mimo svúj domov hned desetkrát

, předehra
[ilassenet] Meditace z op Thals
smetana: Vltava z cyklu ,,irá vlasl"
saint-Saěns: Dance macable
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Čajkovskr: ltalské capricclo
DVořák: s|ovanské tance op 46
Radeckého pochod

Kateřina N4átlová - zpěv
FiIharmonie Brno
Leoš SVárovský - diíigent

Třikrálový konceft v Českých Budéjovicích byl již tradičně prýním mlmobrněnským
vysloupénim orchestru v novém roce 2013 sál kulturního domu Meíropol byldo posledního
místa vyprodán a publikum bylo jako vžCly spokojené, což projevilo nadšenými ovdcemi
Vestoje

Koncert v obecnim domě (Praha, 'l4, 0'1,)

Pro9ram: Donizetti: LUcia di Lammermoor - Výběr árii
Donizetti Don PasqUale - výběr árií
Donizettl: L Elisir d'amore - výběr árlí
Mozari: Don Giovanni- Výběr árií

simona HoUda Šaturová - soprán
Mariusz Kwie9ien - baMon
Filharmonie Brno
Julian Kowatchev - dirigent

Po delši odmtce se Flharmonie Brno předslavila pražskému publiku
V hledišti obecního domu zasedla pražská smetánka a očekávala
vynikajicí výkony, které se hned po úvodnich taktech dostavily Neni
nulné pňpominat, že tentokrál brnénský orchestr doprovázel
barytonislu svělového lormátu Ma usz Kwie9ien patří k souéasné
svělové špičce a pohybuje se na prknech nejvýznačnéjšich svétových
opernich domú Jeho skvělé pěvecké výkony ivýborné předsíaveni

simony Houdy ŠaturcÝé litharmonie braÝurně doprovázela

Rossinl Vilém Tell, předehra
Darbellay / Pá|eniček / Baborák: Alphorn Suite, suita pío lesni roh,

alpský roh a orchestr (světová premiéra)
R skauss: Alpská symfonie op 64

Radek Baborák - lesni roh, alpský íoh
Filharmonie Brno
Ka§par zehnder - diri9ent

zahájeni Švýcarského Jarc hlavni
onanizátor. svýcarské velvvs ěl 20
výíoči uznáni Česhé republíky Švýcarskem stejně jako brněnské

iublikum, které slyšelo konceft o několik dnů dříve jako takové píeview, nadchla posluchače
v pražském Rudolíinu unikátní suita čtyř auloíů (uvedená ve světové plemiéře) se só/,istolJ

Radkem Baborákem, hráčem na lesní a alpský roh, a také morumentálnl Alpská symfonie
Richarda strausse, kteň v plné šíři ukázala kvality brnénského orcheslíu, řízeného tenlokrát
švýcarským díigentem Ka sparern zeh nderem

ŠvÝcarské iaro (Praha, 05 03,
Program:
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Janáčkův mái (ostrava, 29. 05 )

Program: Janáček: concertino pro klavir a komorni orchestr
Stíavinskl]: Pribautky
Janáček: caprlcclo pro klaVír levou rukou a dechové nástíoje

lvlarlln Kasik - 1.1avíí

J- - slmona í!'líázová - mezžosopíán
.""t:ln,1,'Á'//] //l ,/ lnslrumenlálni so1,oor Fllharmonle Blno\-- Maíek Píášil - d.ílgenl

2o_5_ -,l1_6_ 2ol3
V lelošnim roce Filharmonie Brno zavítala na oslíavský leslival
Janáčkův máj hned dvakrát. PopNé vyslala ze svých řad pouze

15 umělců, kteří tak vylvořjli lnstrumentálni soubor Filharmonie Brna, jenž přivezl do ostravy
brněnské po|eti Leoše Jalláčka sá/ oslraýské konzeNaloře byl až na p volných mist
obsazen a téměř bez dechu naslouchal výkonu všech zúčastněných umělců Nelehké a
misly až vlltuózní skladby byly předneseny s lehkostí a zanícením, což publikum na Závěr
ocenilo dlouhým a vřelým potleskem

Janáčkúv mái (ostlava. 08. 06 )

Program: Klusák: Symfonická báseň č 3'Zaniklé štěstí"
Schniltke] Konceň pro violU a orcheslr
R strauss: Život hrdinuv, symfonická báseň op 40

Tabea zlmmermann - vlola
Filharmonie Brno
Aleksandar lvlarkoVié - dirigent

Podruhé již brněnští filharmonici jeli do oslravy v phlé
sile Téměř slo muzikantů zasedlo za své pully pod
vedením svého uměleckého šéía Aleksandara
Markoviče Náročný leč velice krásný hudebni
program obohatila svoji villuozitou německá violistka
Tabea zimmemann, klerá svým umem vyrazila dech
celému publiku v jejín podání ne příliš hftný schoiltkeho Konceíl pro vlolu a orcheslr
zaznamenal obrovský Úspěch

smetanova Liiomvšl (Litomvšl 16 06,)
Program Rachmaninov: zvony. poema pro sóla sbor a orchestr op 35

orff carmina Burana, světské písně pro sólové hlésy a sbor
s orchestrá|nim doprovodem

Kateřina Kněžiková - soprán
Richard samek - tenor
Vladimir chmelo - baíyton
Český ílIharmonlcký sbor Brno
Pelr Fiala - sbormistr
kantiléna
JakUb K|ecker - sbormistr
Filharmonie Brno
Jakub Hrůša - dirigeni

Po roční pauze navázala Filharmonie Brno
hudebnim festivalu smelanova Lilomyšl a je]i
pNní půli konceftu nebylo publikum k utišení

Lito

na své tradičoi působeni na věhlasném
návral na laío prkna byl íenomenální- Již po
Exploze jásotu a gralulací však propukla po
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orílově kantáté calmina Burana, ve které pod vedením Jakuba Hrůši excelovall sóiisté, §bor
i samotná filharmonie

Janáčkovv Hukvaldv (HukvaldV, 22 06,)
Pío9íami Janáěek: Taras BUIba

Dvořák. symíonie č 9 e moll op 95 ,Z Nového světa'

FiIharmonie Brno
olga Machoňová - Pavlů - dlrigentka

Poplvé ve své híslorii zavítala Filharmonie Brno na
hudebni íeslival Janáčkovy Hukvaldy Program, který byl
velmi alíaklivně vybrán, polěšil publikum v lelním
amfileálíu hukvaldské obory Pod širým nebem v rodišli

Leoše Janáčka odehráh filharmonici pod íaktovkou dirigentky olgy Machoňové - Pavlů velmi
citlivě jedno z jeho nejpopulárnějších děl

Hudgbní 3lavnosti Emv Destinnové (České Buděiovice. 07. 09 )

Program: Wagner: Bludný Holand'an - ouveriura
Verdi: otello - "Dio| ma poveti " árie otella - 3 akt
Verdi Don carlo - "Nei 

giardin del bello saracin "-árieEboli-2 akl
Verdi: ldue Foscan -,,Bremza delsol natio " - caballeta a árie Jacopo

Foscari
Veldii Nabucco -'oh, dischiuso é ilfiímamento "-árieFeneny-4 akt
Verdi: Aida - ouvertura - L'abborrita rivale Giá isacerdoti adunansi Ah| tU

dei cicere chi ti salva " - duet Amneris a Radamese - 4 akt
Wagner] Lohengrin - ouvertura, 3 akt
Verdi, Don carlo -,,o don fatale, o doncrudele " - árie Eboli - 4 akl
Verdi Luisa iillller - "ouandole sere al placido " - árie Rodolía - 2 akt
Verdi: TíUbadúr -'stride la vampa "-árieAzuceny-2 akt
Verdi: Alžíra -,,lrne lungi ancore " - áliezamoía
Verdi; La Traviatia - ouveňure
Verdi: Trubadúr - ,,so]i or siamo Non son tuoíiglio Nlalreggendo

Perigliarti ancor languenle " - duet Azuceny a Manrika - 2 akt
Bizet: carmen -'c'esttol " - duei carmen, Don José - 4 akt

Stella Grigorian - mezzosoprán
Hector sandoval - tenor
Filharmonie Brno
Leoš Sváíovský - dirigent

Již po třinácté vystoupila
Filharmonie
galakonceiě

Brno na
Hudebních

slavnosli Emy Deslinnové
Tentokrát doprovodila špičkové zpěváky stellu Gíigorian a Heclora sandovala Operni gala
se vždy setká s Ýelkým ohlasern, čemuž napovidá ídlouholetá spolupráce s íoslivalovou
kanceláři

Program: Verdi: Requiem pío sóla, sbor a orchestr

Katia Pellegrino - soprán
stella Grigorian - mezzosoprán
Hector sandoval- tenor
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Giorgio Giuseppini - bas
Č9ský filharmonický sbor Brno
Petí Fiala - sbormistr
Filharmonie Brno
Leoš Svárovský - dirigent

V roce 2013 zavitala Filharmonie Brno Hudebni slavnosti Emy Deslinnové dvakrát
lestivalu se předslavila § yerdlho Requlem V ko§le/e §ý Jana Nepomuckého
s Českým litharmonickým sborem Brno a skvélým sólisly

Českó dotekv hudbv ( Praha. 11. 09 )

Program: N4ozarl: Requiem - lntroitus, Kyrie
Verdi: Requiem - Dies řae, Tuba mirum
Barber: Adagio pro smyčce op 11
Ruiter ReqUiem - sanctus
Dvořák: R9quiem - confUtatis maledictis
Mozart: ReqUiem - Lacrimosa
Verdi: Requiem - Libera me
Fauíé; ReqUiem - ln Paradlsum

Na závěr
společně

Filharmonie Brno na
podtitulem Ameické

Marle Fajlová - soprán
Aleš Briscein - tenor
Saša Rašilov, Zbigniew czendlik - mluvené slovo
Pražský íilharmonický sbor
Kúhnúv dětský sbor
Filharmonle Brno
steven Lipsitt - dirigent

V rámci feslivalu České doteky hudby vystoupila
speciálním koncedě s názvem světová reqúiem na Pražském hradě a
requiem, klelý byl vénován pamálce všech obětí teroru a násilí.

E) KoNCERTY V zAHRANlcl

Linec (Rakousko, 24, 03,)
Program: lvlassenet] Marie Ma9daleine, oratorium

Adriana Kohúiková - soprán
Lucie Hilscherová - mezzosoprán
Jaroslav Březina - tenor
GUstáv Beláček - bervton
Český filharmonlcký stor Brno
Petr Fiala - sbormisir
Leoš sváíovský - dirigent

Prvnim vystoupenim v zahraniči v roce 2013
byl konceft v presližním sále Brucknerhausu v
rakouském Linci společné s Českým

íilhaímonickým sborem Brno a československými sólisly provedla Filharmonie Brno pod
takovkoú Leoše svárovského na kvétnou neděli monumentální oralorium lrancouzského
skladatele Masseneta Dopolední maljné u konzeNatívniho rakouského publika mélo velký
úspěch a na základé výkonu našich umélců bylo píislibeno pozvání na koncefty
v následujících lelech

16,12,2013 - 6.1.20í,l, PRAHA
HrrMíooNl HUDfN msw[ lN
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Baden (Rakousko. 13. 04 )

Program: Čajkovskú:
Čajkovskr]

Magda Amara - klaVir
Filharmonie Brno
Norber1 Pfatflmeyer - dirigent

Klavírní konceít č ,] b moll op 23
symfonie č 5emoll op 64

Již pravidelně naýštěvuje Filharmonie Brno lázeňské
městečko Baden v Rakousku a v roce 2013 do néj zavilala
s romanlickým programem založeným na skladbác
ruského skladatele PeIía tljiče Čalkoýského. Tent
program byl posluchači velmi vřele přiat a jako každý
konced na tomto jevišli publikum ocenilo inteíprety
neutuchajícím potleskem Filharmonie Brno se místnímu
publiku představi opět v roce 2014

Mnichov (Německo, 01, - 05, 05 )

Program Wagner: Rienzi, poslední lribUn
Wagner: HUld19Ungsmarsch WWV 97
Wagner: Wesendonck-Lleder VVWV 91
Bruckner: symfonie č 7Edur

Vesselina Kasarova - mezzosoprán
Endrich wottlich - ienor
Če§ký filharmonický sboí Brno
Petr Fiala - sbormistr
Filharmonie Blno
Aleksandar i/larkovió - dirigent

Filharmonie Brno oslavila 200 výroči narození
velikána opery Richarda Wagnera uvedenim jeho
rané opery Rienzi, a lo přímo v kolébce némeckého
hudebního uměni pNní konceft ve strohém
Herkulové sále mél na programu Wagnerovy meně
znáfié skladby a jeho vrcholem bylo jednoznačně
provedení pisňoýého cyklu Wesendonck-Lieder s
výlečnou bulharskou mezzosopranistkou
Vesselinou Kasarovou Druhý konceft, tentokrát s Českýn íilharňonickým sborem Brno
v mnichovském Gasteigu, jednom z nejvýznamnějšich sálů Evropy, přinesl uvedení
Wagnerovy rané opery Rienzi V hlavni roli bojovníka Ríenziho se představíl jeden
z nejlepších wagnerovských pěvcú dnešní doby Endrich Woulich oba koncedy byly
provedeny pod taklovkou šéídirigenta Aleksandara Markoviče Filharmonie Bíno měla
jedinečnou přiležitosl se předýést s tak nároéným repeftoárem v jednom z nejdůležitějších
hudebních center. zároveň píokázala, že dokáže obstál v silné konkurenci zahíaničních
orchestrů, a lo dokonce s náročným německým wagnerovským programem

Koncert v Redutě (Bralislava 17, 06,)
Program: Donizetti: Lt]cia di Lammeímoor - výběr áni

Donizetti: Don Pasquale - Výběr áíii
Donizetti: L'Elisir d'amore - VýběI áíií
lvlozaň: Don Giovanni - výběr árii

simona Houda Šaturová - soprán
Mariusz Kwie§ien - baryion
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FiIharmonie Brno
Julian Kowatchev - dirigent

Repríza pražského konc€iu s věhlasnými pévci se měla konat již v lednu 2013, ovšem kvúli
onemocněni barytonísty Mariusze KwieQena byl přesunut na červen 2013 Tentokíát oba
hlavní aktéři ke svým skvélým výkonům přídali i více divadelního umu. Mezinárodní
publikufi, které se tentokrát v Bíatislavě sešlo, bylo naprosto ohromeno jednotlivými výkony,
8 to nejen mislrů pěvců, ale i sólovými výkony brnénských íilharmoniků

Programy Wagneí Parslíal, sbory z opery
verdi: Quattío pezzi sacri
Filmová hudba
Bloch: Hebrejská rapsodie pro violoncello a orchestr ,,schelomo"
colasanti. Adagio pío Violoncello a orchestr
Dvořák symfonie ě 9 e moll op, 95 ,z Nového svéia"

chor der Gesellschaít der Musikfreunde passau
Heinrich-Schútz-Ensemble Vornbach
sona MacDonald - zpěv/moderováni
David Gerin9as - violoncello/diri9ent
Filharmonie Brno
Aleksandar Markovié - dirigent
caspar Richter - diíigent

Filharmonie Bmo se v roce 2013 stala orchestrem v rezidenci na festivalu v pasově. kromě
tří velkých symfonických koncedů členové lilhamonie provedli mnoho dalších komomich
vystoupení a představaní. orchestr se laké slal součástl zahajovacího ceremoniálu na
hlavnim námésíi v Pasové "Fest fúr Alle", kde zazněla krátká hudební pozvánka na konced
Filmové hudba zdhajovací konceft celého festivalu byl svěřBn šéfdirigantovi Aleksandaíu
Markovičovi a vénován dtlům dvou jubilujících opaních velikáoů - Wagnerovi a verdimu.
společně s mistním pasovským sborem Fílhambnie Bmo leslival slavnostně zahájila a před
(lplně zaplněným pasovským kostelem sv. Michala si ziskala zasloužený ohlds u posluchačů.
Druhý konced, tentokrát již pod laktovkou uměleckého šéfa festivalu caspara Richtera, byl
odlehčeného lázu; na jeho programu byly ty nejznáméjší melodie ze slavných íilmť) Hosté
lázeňského městečka Bdd Fůssing ocen i orchestr neutuchajlclm potleskem a tryélivýn
dožadovánim se přidavku. Koncel1 měl velmt příjemnou atmosléru a všem tak přinesl krásný
letni zážitek- závěrečné vystoupeni Filharmonie Brno na pasovském lastivalu se uskutečnlo
v překrásném klášteře v pivovarckém městečku AldeÉbach, vzdáleném asi dvacet kilometru
od Pasova o.6heslr se společné s Davidem Geringasem lako sólistou l dirigentem ukázal
před zaplnéným chrám€m v lé nejlepši íomé a byl za to po zésluze publikem odměnén.
Geniélní cellisla David Geringds sám diigoval druhou půlku koncedu - dobře známou
Novosvětskou symíonii Antonínd Dvořáka a své role se chopil vIce než skvěle. Filharmonie
Bmo se na festivalu zapsala jako špičkový a mnohotvámý orcheslr, tdké dlky tomu byla
pozvána na další účinkování Ý roce 2014

23



N6uberq an der Mú]z (Rakousko, 06, 07 , Neuberqer Kullurtaae)
Program BééthoVen:
symfonie č 9 d moll op 125 ,,s ódou
na radosl"

lleana Tonca - soprán
stefanie lrány - mezzosoprán
Michae| Baba - tenor
Luca Pisaroni - bas
Český íilharmonlcký sbor Brno
Petr Faala - sbormlstr
Filharmonie Brno
stefan Vladar - dřigent

Po jednoleté přeslávce zavitala
Filharmonie Bmo opět do malebného městečka pod Alpami- do Neubergu oad řekou Múft
Pod taktovkou steíana Vladara byla provedena slavné Beethovenova Devátá symfonie
s Ódou na radost spo/ečné s Českým íilhamonickým sborem Bmo Plně naÝštíÝený kostet
ocenil vynikaiící výkony orcheslru, sboíu i zahraničních sólistů potleskem ve stoje; koncell
navštivil dokonce i rakouský prezident Heinz Fischer.

Kirchstetten (Rakousko, 27, 07.)
Program: Matějů: lmagine that

iruck: symfonie č 1"Limes'
l\,iUsolgskij: obrázky z Výstavy (instrumentace iiaurice Ravel)

Filharmonie Brno
Hooman Khalatbari - dirigent
Daniel i,ruck - dirigent

Premiérové vystoupení Filharmonie Brno
proběhlo v Kirchstettenu, malém rakouském
městé u českých hranc Na zámeckém nádvoři
proběhl konced, klerý dramaturgicky propojíl
dvě nově vzniklé kornpozice Pfuní od bývalého
ředítele íilharmonie zbyňka Matějů a druhou -
symfonii s číslem jedna od mladého
rakouského skladatele Daniela Mucka konceft
doplnila oblíbená skladba ruského skladalele Musorgského obrázky z Výstavy Daniel Muck
se sám ujal taktoÝky při provedeni sÝé kompozce a ostatni skladby dirigoval Hooman
Khalalbari Plně zaplněné nádvoři píožilo letni veěer s krásnou hudbou, za což hudebníky
laké palřičné odměnilo

Wiesbad6n (Německo,22, 08,. Rheinoau Music Festival)
Program: Verdi: ReqUiem

Adriana Kohútková - soprán
Jana sýkorová - alt
lv|ichal Leholský - tenor
Petr Mikuláš - bas
Český íilhaímonický sbor Brno
Leoš Svárovský - dirigent
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Rheingau Music Festival je Fdnim z největších německých letnich íestivalů Vždy vyprodané
sály a dva až tři konceríy denné jsou zárukou velmi kÝalitniho íeslivalu Letos již po
nékotikáté se na něm představila iFilharmonie Brno, klerá pro letošní rok reprízovala
provedenl Requiem jubilujícího Giuseppa Verdiho z festivatu Špilberk Konceft probéhl
v klášlernim areálu v Eberbachu, jen několik kilometrů od Weisbadenu uprostřed proslorných
vinic, a Filharmonie Bmo se představila ve spoleěnosíi přednich českých a slovenských
sólislů a skvělého brněnského íilharmonlckého sboru pod laktovkou Leoše svárovského
Konced si pro svůj záznam vybíal Hessenský rozhlas Diky velkému úspěchu tohoto
konceflu ziskala Filharmonie Brno pozváni na účjnkování na příšlím ročníku feslivalu

Muňen (ŠvÝcarsko, 29, - 30. 08, Murlen classics)
Program: Brahms: Klavírní koncert č 2Bdur

Nielsen symíonle č 2,,4 temperamenty"

Jinsang Lee - klavir
Filharmonie Brno
Kaspar zehnder - dirigent

Po ročni pauze se Filharmonie Brno opét vrátila k hoslování na
švýcarském festivalu Muften Classics Orchestr se zase představil
pod laktovkou uméIeckého šéla festivalu Kaspara zehndela
Vystoupeni lilharmonie je zde vždy velmi populární a pokaždé jsou
všechny konceňy plně vyprodány Konceiy probíhalí na nádvoři
mislniho zámečku, kteri je zároveň magisíráíem měsla Muden
původně ohlášená klavííistka Aoastasia volchok odřekla konced
ze zdraýotnich důvodú během geneíální zkoušky organizátorům
se podařilo zaiistit během jednoho dne exkluzivní náhradu, a to
mladého nadaného korejského klavihstu Jinsang Leea
Filharmonie Brno má přislibeno úénkování opél v roce 2015.

Videň (Rakousko, 24, 09 )

Program: Verdi: Síla osudu, předehra
R strauss] Rosenkavalier-suila op 59
smetana: skočná
J. Strauss: Netopýr, předehra
J straussI Annenská polka
J strauss: Furioso
Hachinskii Dream-Waltz
J strauss: Harlekin
J slrauss] Bauernpolka
J straussi sphárenklánge
J slrauss Unter Donner und Bliiz

Filharmonie Brno
Noíbert Píafflmeyer - dirigent

Dirigenl Norbeft Píafflmeyer je orchestru znám z konceiů v
lázeňském městě Baden, kam pravidelně jezdí hostoval Jeho
obor není ale jenom diigování, ale také medicína. zalshl tak
pozvání Filhamoníe Bmo na neurologický kongres do Vidně,
v rámq kterého se uskutečnil konced pro Jeho účastníky.
Koncell se konal vjednom ze dvou význačných videňských
sálů a byl přístúpný i ýeřejnosti, Musikverein praskal ve švech,
několik desítek posluchačů zaujimalo i mísla na stání. Potlesk
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byl odpovídajicí počtu diváků, a tak došlo dokonce í na dva přídavky. Filharmonie Brno opět
prokázala, že může konkuroval vídeňským orcheslrům.

Bad Woeri§hofen (Němect(o. 27 - 28 09,, Feslivalder Nalionen)
Program; Rachmaninov Koncert pro klavir a orchestr č, 3 op, 30

Čaikovskij: symíonie č 5 e moll op 64

Mozart: Fi9arova svatba, předehra
lvlozart: 'Voi che sapete"
Mozart: ,Ach, scostati , Smanie implacabili" (Dorabella)
R Slrauss: Don Juan
Hándel: ,Vivi tiranno " (Rodelinda)
Hándel: ,,Svegliatevi nel core " Giulio cesare)
Hándel: "Dover,9iustizia, amor " (Ariodante)
Donizetti: L'amante spagnuolo
Gounod Failes lui mes aVeOx
R strauss: RúžoVý kavalií
otfenbach: 'Ah quell dinner " (Perikola)
J strauss: "chacun a son gout " (Netopýr)

Nikolaj Tokarev - klavír
Naděžda Karyazina - mezzosoprán
Filharmonle Brno
Aleksandar Markovió - dirigent

Po pNé zazářila Filharmonie Brno na
hvězdnéň fesíivalú
německémlázeňském méstě
Woerishoíen, necelých 50 km od Mnichova
Každý rok se na feslivalu předslavi přední
svétoýl sórslé a dnlgenu Lelos íilharmonie
doprovodila mladého klavirislu Nikolaje
TokareÝa, ktef] st během své králké kariéry získal svělovou repulaci Díuhý koncell ze
zdravotních důvodů odřekla zpévačka Angelika Kirschlageí, a Io lýden před jeho konánim
Jako skvělá náhrada sa ukázala mezzosopranistka Nadéžda Karyazina oba konceiy byly
plně vyprodány a pubhkum přialo brněnský orchestr velmi dobře. Druhý koncei si pro
záznam vybral místní rozhlas - Bayeischer Rundíunk.

Japonsko (01, 11. - 18 11.)
Programy: Program A:

schubert: symfonie č 8 h moll ,,Nedokončená'
Beethoveni symíonie č 5 c moll op 67
DVořák: Symfonie č 9emollop 95

Program B:
smelana: vltava
DVořák: Konceň pro violoncello a orchestr č 2 h moll op 104
Dvořák: symfonle č 9 e mol| op 95

Program c:
smetana: vltava
Beethoven, symfonie č 5 c moll op, 67
Dvořák Symíonie č 9 e moll op 95

Ý malém
Bad

Tomáš Jamnik - violoncello
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Filharmonie Brno
Leoš sVálovský - dirigent

Filharmonie Brno absolvovala v listopadu 2013 velmí úspěšné turné po Japonsku, které bylo
nejrozsáhlejším zahíaničnim zájezdem v tomLo roce Orchestr odehrál během necelých tří
týdnů dvanáct konceftů celkem v devíti méstech, Pod taktoÝkou Leoše svárovského uvedli
íilharmonjci tři různé programy postavené především na dílech českých velikánů Antonina
Dvořáka a Bedřrcha smetany Jako sólista se představil mladý český vtoloncelisla Tomáš
Jamnik Toto spojení českých interpretů a české hudby se ukázalo iako velmi št'astné
Koncefty byly skvěle navšlívené a dohromady si českou hudbu přišlo poslechnout 13 580
posluchačú Konceft Ý Ósace, v sále osaka
symphonic Hal, kterj je proslulý svou
dokonalou akustikou, si vybrala národní
televizni společnost Asahi Broadcasting
Corporalion Záznam byl vysílán 2 ledna
2014 jako Novoroční koncei na jedné
z nejsledovanéjšich veřqnopravnich
televizních stanic po celém Japonsku
orchestr urazil dohromady téměř 2 800 km
autobusem, Ýlakem a jednou byla využita i
vnitrostátní letecká doprava.
Filhannonie Brno úspěšné reprezentovala
české interpretační umění v Japonsku, o
čemž svédči ipozvání nadalši turnéVrcce2015 orchestr uspěl i u vzdélaného japonského
publika, které českou hudbu zná velmi dobře a má možnost srovnání s dalšími orcheslry
evropské špičky Béhem turné hráty v Japonsku i filharmoníe Česká, Mnichovská a
Vídeňská

Bavreuth íNěměcko 14, 12,)
Program] Janáček: Šumařovo ditě (Des Spielmanns Klnd)

Mozaň Klavirni konceň KV 449
Schumann] Symfonie č 2cdur

stefan Arnold - klavír
Filharmonie Brno
Kaspar zehnder - dirigent

Dlouholetá spolupráce s Kasparem zehnderem p nesla
laké konceft ve slavném německém Wagnerově
Bayreulhu Každé účinkováni v tomto městě se
vzdělaným publikem je pro orcheslr velkou výzvou
společně s fenomenálním klaÝíristou steíanem

Arnoldem se orchestr předved| v nebývalé kondici, za což byli oba patřičné odměněni.
Koncerí se neobešel bez přidavku a posluchači v téměř vyprodaném sále nechtěli účinkqicí
pustit z jevišté
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F) NATACEN|

FlRsT cREATlvE Ltd. (Besednídům. 15, a 17, 01.)
slejně jako v předchozích letech ivroce 2013 pokračuje spolupráce s brttskou nahrávací
společností First Creative Ltd Hned začátkem roku pro oi natočila Filharmonie Brno skladby
současného amerjckého skladalele Maftina Creeda, a to, jak je již pravidlem, pod taktovkou
brilského dirigenta Mikela Tomse

Flash mob (Vaňkovka, 30, 05 )

Fi]harmonie Brno ve spolupráci s obchodním centrem vaňkovka připravila pro posluchače a
diváky propagačni akcl, klérá se nazývá Flash mob Jedná se o bleskovou zábavnoú akci,
při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předefi určený čas na předem určeném místě
spojených jislou společnou myšlenkou U nás touto myšlenkou bylo provedení vlíavy
Bedřicha smetany ve zkrácené podobě mezi zákazníky obchodního centra vtu
nejfrekventovanější hodinu - tedy ve čtvdek v 17 hodin Hudebníci byli převlečeni za
náhodné kolemidouci, údňbáře, vyhazovače, prodejce či za manažery na obědě, a vten
správný okamžik vybalili nenápadně schované nástrcje, tak aby efekt překvapení byl
umocněn Akce byla přínosem již saína o sobé - na místé jí shlédlo na pét set návštěvníků
Vaňkovky Vzniklo i profesíonáIní video, které je dále šiřeno sociálními sítěmi a Ýiduálním
světem K 31 12. 2013 video shlédlo vice jak 141 000 lidí

httD : //vý,ww - vo ut u be. com/watch ? v = CR26l svc l d M

lan Mooíe (Besední dům, 31, 05 )

Filharmonie Bmo nahrá]a pro amerického skladatele a krlaristu lana Moore některé zjeho
skladeb Projekl se opět uskulečnil pod taktovkou dlouhodobého painera Filharmonie Bíno
Mikela Tomse

FlRsT CREAT|VE Ltd. (Besedni dům, 01, - 03, 06,)
Druhým propktem Filharmonie Brno pío brilskou společnost First creative Ltd. v pNní půlce
roku 2013 bylo nahráni skladeb různých současných světových skladatelů, Během tři dni
byla nahrána díla autorů: Hulme, Tang, Manaka, Garcia, Waschka, Morris, Mazis a siskind
Celý projekt opét řidtl Mikel Toms

FlRsT CREAT|VE Ltd. (Besední dům 13, - 14 09,)
ve třetím projektu Fjlharmonie Brno pro br]tskou společnost First Crealive Ltd by]y v pNnim
dnu nahrány sk]adby Benjiho Mernsona Béhem druhého nahrávacího dne pak byl naločen
Houslový koncert h moll od německé skladatelky Hisabeth Kuyper- Projekt byl opět
realizován pod taktovkou Mikela Tomse

FlRsT CREAT|VE Ltd. (Besední dům, 21 , - 23, 1 1,)
Pos]ednim nahrávacím projektem Filharmonie Bmo v roce 2013 pro britskou společnost Fírst
Crealive Ltd- proběhlo v lístopadu, téméř ihned po oávratu z japonského turné Pruní
nahrávací den zahrnoval vznik nahrávky Bloadmoď suity od Kennetha Millera, s kterým
orchestr již jednou spolupracoval zbylé nahrávací dny pak byly vénovány nahrévce
symfonie od caseye crescenza Nahrávání proběhlo pod taktovkou Mikela Tomse

záznamy a přenosy pro médiai

ahňla Fitharmonie Brno spolu s Českým
íilharmonickým sborem Brno a Kantilénou konced pod laktovkou šétdirigenta Aleksandara
Markoviče. V éIeru po celé Evíopě znély Hly MiloslaÝa /štvana, Lašské tance Leoše Janáčka
a Kylice Bohuslava Maftínů.
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Hesenský rozhlas si plo záznam vybral konceft Filharmonie Brno, Českého llhamonického
sboru Bmo a přednich solislů pod taktoýkou Leoše sýálovského v rámci íeshvalu Rheingau
Music Festival- Na prografiu konceiu dne 22 08 bylo slavné Verdiho Reqluem Dalum
vysiláni neni známo.

Bavorský rozhlas zaznamenaldruhý z koncedních vysloupenl Filharmonie Brno na Feslivalu
der Nationen dne 28 09, Pod taktovkou šéídirigenta Aleksandara Markoviče provedla
filharmonie rozmanilý proqram se só/lslkou Naděždou Karydzinou Datum vysiláni oení
známo

Asahi Broadcastinq coípoíation (osaka, Jaoonsko, ,t0, 
1 1,)

Jeden z konceftů v ráfici japonského tumé 2013 si vybrala místní televizni společnost pro
svůj záznam Vysloupenl společně se §ó/lstou Tomášem Jamníkem a pod bnovkou Leoše
svárovského zaznamenala společnosl ABc (Asahi Broadcasting Corporation). vysílání
záznamu proběhlo 2 1 2014 iako noÝoročni koncei na celostátni veřejnoprávní telavizi
v Japonsku-

G) YÝCHOVNÉ KONCERTY

V prvnim pololetí se neuskuteěnily žádné výchovné koncerty V druhém pololetí pak
Filharmonie Brno připravila zcela nové výchovné programy pro školníděti všeho věku

,11, až 14, listoDadu 2013 v 9:00, 9.30, 10:00, 10:30 a 11:00
komentované prohlídkv Besedniho domu
Komenlovaná prohlídka Besedního domu umožnila žákům základních a slředních škd
z Brna a jeho okolí pohled do pho zákoutí, pracovny šéfdiigenta, hlaholny, píacoven hráčů
a ddlšich veřejnosti běžné nepřistupných rríst součástí prohlidky byly mnikoncady na
jednotlívých stanovištích v podání členů orchestru Filharmonie Brno

12, orosince 2013 v 9:00 a 10:45
výchovný konceft Pavla Šporcla - Program
střední školy

Pavel Šporcl - housle, moderátor

13, orosince v 10:40
Taiuolný o§trov
Program uňený pro žáky maleřských škol,
středních škol a gymnázia

Hana Škarková - soprán
Manin Šujan - bas
Miloš Machek - d,rigent a moderátor

určený prc žáky ll stupně základnich škol a

základních škol pNniho i druhého stupně a
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Evropy (23 03 ), a všechna oddéleni vystoupila na Jarnim konceiě (08 04_) Konceftní sbor
také účinkoval na slavnostní mši ve Vídni (31.03). Důstojnou tečkou nabité konceltní

Brněnské koncertv ve vlastni režjj

H) KANTlLÉNA

Během pNního pololeíí roku 2013 stihla Kanliléna
vyslouplt hned desetkrát v Janáčkově divadle, kde se
stala již pravidelným účinkujícím ve slavných operních
dílech výběrová skupina dále účinkovala na slavnostni
mši v kostele sv Jakuba v Brně, která se konala u
příležítosli mezinárodní koníerence Dialog uprostřed

8 květná Jarní konceň všech oddělení sboru

Brněnské koncertv orovedené s Filharmonií Brno
7 a 8 února Martinů: Kytlce

Brněnské koncertv oro iiné pořadatele
7 |edna

13 února
8, března
10 biezna
20 března
23 března
6 dubna
30 dubna
21 května

23 květen
25. května
1 června
22 ěeNna

Mimobrněnské konceňv
6. ledna
16, ěervna

zahraniční koncedv
31 března
12 - 21, dubna

Tříkrálový koncert s Hradišt'anem

záVěrečný ceremoniál k Evropským hrám handicapované

puccini. Turandot Janáčkovo divadlo
Britten: sen noci svatojánské (premiéra) Janáčkovo divadlo
Britten: Sen noci svatojánské Janáčkovo divadlo
Britten:sennocisvatojánské Janáěkovodivad|o
Dialog uprostřed Évropy (mše svalá) Brno
Britten] sen noci svatoránské Janáčkovo divadlo
puccini Turandot Janáčkovo divadlo
Májový konceň V bazilice na St Brně bazi|ika

Britten: sen noci svatojánské
Puccini: TUrandot
Britten: sen noci svatojánské

mládeže - koncert

Tříkrálový koncert
Smetanova Litomyšl

Besední dům

Janáčkovo dlvadlo

katedrála sv petra
a PaVla

Nanebevzeti Panny
Marie
Janáěkovo divadlo
Janáčkovo divadlo
Janáčkovo divadlo

Be§ednídům

podolí u Brna
Litomyšl

lvlše svatá Videň - Kagían
Koncertni turné - 5 konc€rtů, ,l mše svatá iilulhouse,
Bordeaux, Paříž

Ani v druhé polovině roku 2013 zpéváčci z Kantilény nezaháIeh Celkem čtyřikrát vysloupili
V opeře sen nocí svatojánské v Janáčkové divadle Dvakrát spolupracoval sbor na
proJektech F harmonie Brno, ale tradjčně také vystoupil na svých samoslalných konceiech
nejen v Brně V čeNenci roku 2013 se Kantiléna Vydala na Mezináíodni hudební soutěž do
Llangollenu (Wales, Velká Británie), která si za 67 let své nepřetžité existence získala
světovou prestiž a každoročně se jí účastní umélci z celého světa sbor soútěžil ve čtyřech
kategoriích a do Brna přivezl jedno cenné pívní a jedno druhé místo



Vzáří roku 2013 převzala záštitu nad Kantilénou Magdaléna Kožená, podle níž bylo
přejmenováno ijedno z přípravných oddělení sboru na Magdalénku

Brnénské konceňv ve vlastní režii

Brněnské koncertv provedené s Filharmonií Brno

20 řijna
5listopadU
13 |istopadu
21 proslnce
25 prosince

16 |i§topadu
15, prosince

Brněnské konceňv oro iiné oořadatele
4 záři
3 října
4 řilna
1listopadu
13, prosince

Mimobrněnské koncertv
7. záři

zahranični koncertv
8, píosince

podzimni koncert všech oddělení sboru
K poctě Benjamina Brlttena
carmina Burana
vánoční matiné
Tradični vánoční koncert

Rodinné abonmá 2
lvlimořádný koncert 1 (2 koncerty)

Koncert s Magdalenou Koženou
Sen noci svatojánské
Sen noci svatojánské
sen noci svatojánské
Sen noci svatojánské

Besednídům
Husovický kostel
Besedni dům
Besední dům
katedrála sv petra
a PaVla

Besedni dům
Besednidům

Besední dům
Janáčkovo diVadIo
Janáčkovo divadlo
Janáčkovo divadlo
Janáčkovo divadlo

Konceň duchovni hudby (Bítešský hudební půlkruh)
Velká Bíleš

Mšé svatá Videň - Kagran

l) KOMORNÍ CYKLUS SPOLKU PŘÁTEL HUDBY

Spolek přátel hudby, o s , je jediným pořadatelem pravidelných koncertů komorní hudby
V Brné K účinkováníjsou zváni naši špičkoví umělci i hoslé z ciziny (pokud jsou honorářově
dostupní) Pravidelně se V píogramech objevují i úspěšní mladi umělci Dramaturgicky se
dbá na pestrosl při zachování kritérií kvality Pro členy SPH i členy Klubu přátel Filharmonie
spolek pořádá ločně 4-5 besed s umělci a mUzikology

večer smvčcového kvaňeta (26, 02,)
Program: Haydn] Kvartet d moll op 76 č 2

Korngold: Kvartet č 2
schubert: Kvartet č 14

Korn9oldovo kvarteto

Korngoldovo kvafteto (ťéž Korngold Quaňel)
lvoří absolvenli Janáčkovy akademie
múzických umění, kde byl jejich pedagogem
komomí hry prof. Adolf sýkora soubor přual
název po bměnském rodáku, v zahraničí
proslulém skladateli E. W. Korngoldoýi, jehož
kvaňetní dílo zařadi|o do svého repeftoáru.
Kvaftet je veden na Listině mladých Óeského
húdebního íondu jako mimořádné výborný
soubor Jeho účinkováni na koncedu SPH potvrdiljeho úžasnou preciznosl, muzikálnost
i zasvěcený přístup
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Večer houslovÝch §onát (09, 04.)
Program Dvořák: Sonatina G dUr

Mozaíl: Sonála B dur
Milstein. Paganiniana
Prokof]ev] Sonátač 1 f moll

Josef Špaček - housle
Terezie Fialová - klavír

Josef Špaček, čtyřladvacetileťý laureát řady
mezinárodnich soutéží, včetně vrcholné světové
soutěže houslistů v Bruselu. a novy konced misf
České filharmonie. piedvedt za vynikaiici klavhnl
spolupráce Terezie Fialové skvělý výkon a skutečně

nadchl obecenslvo. Konceň byl i nejvyprodanějším v celé sezoné (90 oÁ)

varhanv a bici nástíoie (23, 04,)
Prog ram: Guilmant: sonáta č,6

Emmert: Vanutí
GUbajdulina: Detto
Bach: Preludium a íuga G duí
Franck chorál a moll
Eben: Krajiny patmoské

lrena chřibková - varhany
lv|aňin opršál - blcí nástroje

Kombinace varhan a bicich nástrojů - sólově i v jejich
společném předvedení ve skladbách - přínesla zajímavé
zvukové možnosti obou typů nástrojů zazněIy sk]adby
klasiků varhanní hry - Bacha, Franka, Giulmanta, skladba
pro sólovou maimbu současného bměnského skladatele
Františka Emmefta, Deíla u nás málo uváděné Sofie Gubajduliny a reprezentačni dilo Petra
Ebena Krajiny patmoské p.o varhany a Ýelké obsazení nástrojů bicích Toto dilo zaznělo
před patnácti roky na zahajovacím konceiě činnosti spolku přátel hudby v listopadu 1998 a
tenlokrát toto ]ubiIeum připomenulo

Koncert komorniho orche§tru (14, 05,)
Program: Bach: Koncert E dur pro housle a orchestr

Benda: Koncert c dur pro cembalo a orchestr
Boccherini: Koncert č 9 pro violoncel|o a orchestr
DVořák: serenáda E dur

Pavel Fajtl - housle
kateřina Bilková - cembalo
Jan Škrdlík - violoncello
Brněnšti komorni sólisté, umělecký VedoUcí Pavel Fajtl

Konceft byl završením patnácté sezony Spolku přátel hudby_ To
v úVodu konceftu připomenula tajemnice spo]ku, podékovala za
výbornou spolupráci Filharmonii Brno, za íinanční podporu městu,
Jíhomoravskému kra! a hudebním nadacím_ Celý konceft byl
věnován předsedkyni sPH ploí. Alené Veselé kp]ímu blížícímu se
životnímu jub eu (narozena 7 7- 1923)



Doproýodnou akci konceiu byla výstava ve íoyeru tvořená lexly vyznáni
osobností o je|ich vztahu k hudbé a vtpnými kresbami s hudebnimi náměty

Večer dechového tria (01, 10.)
Program: Družecký Divertissement in c

lvlozart: Divertlmento B dur
Beethoven Valiace na téma,,La cldarem Ja

mano"
Milhaud sUlta podle correla
Zámečnik Tři grotesky (pNní provedenív Brné)
PoUIenc: sextet pro klavir a dechové náskoje

Filharmonické dechové tr o
Dana Drápelová - klavir
Pelr Pomkla - í|étna
Milan Mrazík - lesni roh

Na lomlo koncellu oslavilo Filharmonrcké dechové lrio třEel lel své umělecké čnnosli.
Program bylprúřezem reperloáru souboru spoluúčínkovali kolegové z Filharmone
a docenlka JAMU Komorní konceft byl svédectvim vysoké úrow,lě hláčú filharmonie
Přílomen byl skladalel Evžen zámečnik autor uÝáděné brněnské premiéry

Mozart] Sonáta c dur KV 330
Chopln: Fanlasie-impromptu, Polonéza-íaniažie

Balada 9 moll sonáta b moll,
NoctLrrnaGdur.cmoll

Debussy oskov radostl

Jan Jiraský - klavir

Nejoblíbenějši lyp konceftů - klavírní recilál - přivede vždy
nelvíce návšlěvníků Bíněnský pianisla a proíesor JAMU
Jan Jiraský má povésl vynikajiciho pianisiy a jeho hra i

program by]y opěl nadšené přijaty

VioloncellovÝ recitál (19. 11 )

Program:

řady brněnských
Marie plolěné

Schumann: Kusy V lidovém lónU
Šostakovič sonála op 40
iíariinú variace na Rossiniho léma
Franck sonáta pro vloloncello a klaVir
Čalkovskrj Pezzo capriccioso op 62

Michaela FUkačová - Violoncello
Renata ArdašeVoVá - klavir

Koncen byl recltálem vynlkalící Ýloloncelhslky
Mrchaely FukačoÝé, rodačky z Brna klerá již
dlouhou dobu v rodném měslě nevystoupila Na
Lačálku jeji konceftní dráhy byla řada velkých
soutéžnich ocenění Roky žue a působi Ý Dárlsku
Konceiuje v nejvýznamnějších kulturnich centrech
V Brně zahrála po delši době právé na koncedě
spolku přítel hudby JeJi padnerkou u klavíru byla
íovněž vynikajici Renala Ardaševová

w,
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Večer smvčcového kvaňeta (3. 12,)
Program: Beethoven: Kvartet f moll op 95

Verdi: Kvaňet e moll
DVořák: Kvartet G dur op 106

Wallingerovo kvadeto

skladby Beethovena a Dvořáka patří k vrchalům
kvaftetni tvorby zato Kvadet e moll Giuseppa
Verdiho je ojedinělou kompozicí vjeho dile Kjubileu
dvoustého výročí narození skladatele p] nastudovalo
na přání spolku přátel hudby Wallingerovo kvafteto
V jeho podání vyniklo loto mistrovské, hráčsky velmi
náročné dílo v plné záVažnosti a kráse Celý konceft
byl krásným předváoočnin dárkem obecenstvu.

J) MHFB

Mezinárodni hudebni festival Brno
22. ročnik Velikonočniho íestivalU duchovd_!!!!y

24 března -7 dubna 2013

Filharmonie Brno opět připravila exkluzivni hudební program pro oslavu Veljkonočních
sválků Motjvem festivalu vroce 2013 byl exodus / Vyjití, odchod lzraelitů z Egypta, Váah
starého a Nového zákona, ústředni role žalmů v židovské i křesl'anské bohoslužbě, téma
kořenů a Vykořenění

Poprvé se u nás představil renomovaný vokální ansámbl singer PUr z Mnichova, přiznlvce
dobové interpretace potěšil vynikající polský soubor capella cracoviensis a jeho provedení
Hándelova velkolepého olaIoria lzrael v Egyptě ze zvučných jmen sólistú pipomeňme
Martinu Jankovou lvana Kusnjera či Aleše Brisceina K vrcholům festivalu patřily vzácně
uváděné chrámové skladby Felixe lvlendelssohna-Bartholdyho s FiIharmonií Brno a Českým
filharmonickým sborem Brno na Petrově, brněnská premiéra slavného díla Tehlllim sleva
Reicha v podání Brno contempolary orchestra ěi Bachových Matoušových paqi

V pozdních hodinách zeleného čtvrtku a Velkého pátku se opět uskutečnily programy, které
spojují hudbu a slovo a odkazu]í k dávným obřadúm temných hodinek

FestiVal byl velmi sIedován médii a podařilo se nám V rámci mediálního partnerstvi s Českou
televizí dvakrát najíi prostor V celostátnim vysílání Událostí V,,prime time" K dispozici je
mnoho dalších mediálních výstupú, které podrobné UVádíme ý záýércěné zpláýě k festivalu,

Program:

Program Haas: Žalm 29
Britteni kantáta rnilosrdenství
Martin A život ji přemůže
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Jana Wallingeíová - soprán
lvan Kusnjer - baryton
Aleš Briscein - tenoí
Jlří Hájek - bas
Ars BrUnensis chorus
Dan kalousek - sbormistr
pardubická komomi fllharmonie
Marko lvanovió - dirigent

zahajovaci konceft naplnila tři neprávem opomíjená
hudební díla významných skladatelů 20 slolelí ZraIý a svébytný, přesto v mnohém
upomínaicí na tvorbu Leoše Janáčka, je Ža|m 29 (Přjznejte Hospodinu slávu Jeho jména) ve
zhudebnění brněnského rodáka Pavla Haase z let 1931-1932 Kantáta mi|osrdenství
Benjamina Brittena (1963) vychází z podobenství o milosrdném samaritánovi Meditativní
program završila kantáta Franka Maftina Éí la Vie l'empoňa (A život ji přemůže , 1974),
postedni dílo tohoto šÝýcaíského skladatele Maftin se v něm příznačné vyrovnával s
nevyhnutelností smlli, využil baroknich textů i paraíráze velikonoční sekvence od Maftina
Luthera a vylvořil tak působivou fíesku Tyto třj skJadby, seřazené chronologicky dle doby
Ýzniku, vytyčily slezku od majestátního žalmu přes připominku milosrdenství jako nezbytné
podmínky lidské exisíence až k tichému triumfu nad smfti

25, 03, (kostel sV Auoustina, 19:00)
Program Lasso / l\,|adelka / GallUs / Rihm / sciarrino - PašijoVá moteta

16 sioletí a současnosti

Vokální ansámbl singer Pur (Německo)

PopNé se v České repubtice představil
renomovaný vokáIní ansámbl singer Pur z
Mnichova Tento šestičlenný soubor, trojnásobný
džitel ceny ECH) Klassik, se věnuJe především
hudbě pozdní renesance a soudobé tvorbě, mnoho
děl ýýznamných skladalelů (Moody, Pátl, Rihm)
vzniklo přímo pro néj V rámci vehkonočního
íestivalu předstaÝil singer Pur zpivané postní rozjímání v dílech slavného oianda di Lassa a
jeho pozoruhodných současníků - simona Bar Jona Madelky, činného v Plzni, a Jacoba
Handla Galla, který zemřelv Praze Renesanční kajícná polyfonje se v programu prolnula se
skladbami soudobých tvůrců Wolfganga Rihma a salvatora sciarrina

19;00)
Program: Aloisi / Rossi / Valentani - Barokní moteta pro Svatý týden

Societas lncognitorUm
EdUard Tomaštik - sbormistr

Bměnský soubor societas lncognitorum představil v mnoha případech vůbec popNé díla
ftalských skladatelů raného baroka. Mantovský hudebník salamone Rossi zhudebnil čásíí
Písně písní p mo v hebreJštiné pro použití v místni synagoze, jeho nádherná moteta však
takto záíoveň zůstala uzavřena v ghetíu o necelou generacj mladšj skladatelé Valentini a
Aloisi si získali renomé díky svým skladbám vydávaným v Benátkách oba však působili ve
středni Evropě, pýní na cisařském dvoře vé Vidni, druhý ve službách moraÝského knížecího
rodu Ditrichštejnů Doba vzniku t náměl Kr]stova utrpení předurčily manýristický charakter
těchlo pozoruhodných, dodnes bohužel léměř neznámých moteť Aloisi se po svém příchodu
na Moravu slal členem brnéoského minoritského konventu,
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a ačkoli působíl jako larář v okolí Mikulova, vrálil se sem zemřít- Pravděpodobně byl také
pohřben přímo v koslela sv Janů, kde se tento konceft uskutečnil

03,04, (kostel sv. Janů, 19:00)
Pr09ram:

capella cracoviensis

Hándel lzraelv Egypiě

Jan Tomasz Adamus - dirigent

Jedno z nejslavnějších a nejrozsáhlejšich oraíorií Georga
Friedricha Hěndela zaznělo v Brně po čtrnécti letech,
lentokrál v provedení renomovaného souboru staré
hudby Capelld cracoviensÉ Libr€lo oralorid čeQá z druhé knihy Mojžišovy (Exodus) a z
Knihy žalmů Příběh odchodu lzraelitů z Egypťa (Pascha) a jejich putováni do zasllbené
zemé je archetypem exodu, starozákonní pardlelou křesťanských velikonoénich svátků

J, A, Komenského. 19 00)
Program Štochl | , ,Vlídnost. svétlo duše

Reich: Tehillim

Brno contemporary orche§tra
Pavel Šnajdr - dirigent

zařazeni slavného díla Tehlllim amerického
soudobého skladalele sleva Reicha do ráhce
velikonočního íestivalu je překvapivé jen zdánlivě.
V Tehi|lim se Reich poprvé obíátil k židovské
tradici. PopNé také zhudebnil hebrejské lexty,
čásli čtyř starozákonnich žalmů Prostorovou
kompozici . Vlídnost,.světlo duše.., která zcela
výjimečnému uvedení ReichoÝa Tehillim
předcházela, vytvoříl na objednávku feslNatu ondřej Štochl Dle slov autorc je díto
soukromým zamyšlenim nad možnostmi vlaslního, individuálniho, neorganizovaného a
jakýkoli návod postrádajícího hledáni toho, co se mysll láskou k bližnímu

07. 04. závórečnÝ koncari (katedrála sv, Petía a Pavla, í9|00)
Program: Mendelssohn-Bartho|dy: Ehre §ei Gon in del Hóhe l zalín 114 t

LáUde sion / Gloriá

Martina Janková - soprán
Hana Škarková - soprán
Lucie Hilscherová - mezzosoprán
Aleš Březina - lenor
Tomáš Šelc - basbaryton
Český íilharmonický sbor Brno
Petr Fiala - sbormistr
Filharmonie Brno
Andreas Sebaslian Weiser - diíigenl

závěrečný konceň íestivalu, a tedy
tradičně prostor petrovské katedrály,
naplnila méné známá díla romanlického
skladatele Felixe Mendelssohna-
Ballholdyho v provedení domácích
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souborů a v,ýtečných sórstú y čeie se sopranistkou Matlin1u Jankovou. Konced příznaéné
otevřelo Mendelssohnovo zhudebnění 114 žalmu Da lsrael aus Agypten zog (Když vyšel
lzrael z Egypta) pro sbor a orchestr. Latinská sekvence Lauda sion (chval sióne spasitele)
se z hlediska liturgíckého času radostné ohlédla zpět k poslední večeří jako
k události oezbytné předcházející vzkříšení. Dovršenim konceiu pak byl hymnus G|oria,
kterj, Mende]ssohn zhudebnil velice invenčnim, nejen nutně jásavým způsobem, ale laké s
tichou vnitřní radosti

Doprovodný píogram:

27, 03. íkostelsv, Michala. 19,00)
Program Bach] lvlaioušovy pašije

Utrechtský studentský sbor a orchestr (Nizozemí)

28, 03, (kostel Nanebevzeti Pannv Mane .,U iezuitů". 21:00)
Pro9ram: Temné hodinky (vstup Volný)

Gesualdo: Responsoria pro zelený čtvrtek
llle9al consort

29 03 (kostel Nanebevzetí Pannv l,larie,.U jezujtů".21:00)
Program| Velký pátek v byzantském duchu (vstup volný)

Ženský sbor Filokallia
Maíios christou - sbormistr

06, 04, (katedrála sV, Petra a Pavla, 19]00)
Program: Bach: Mše h moll

Ensemble czech BaroqUe

vzděláva9i akcei

Tematické přednášky ve spoluprácj s FB, Knihovnou Jiřího Mahena, Diecézním muzeem
na PetroÝě a studentským centrem
Doprovodný program pro dětí s rodiči: hledání beránka s písněmi z barokních kancionálů
] ze sušilovy sbírky

záznamy a přenosy pro média:

Břno íčes lickÝ chrám J A Komenského 05
rozhlas Bmo si vybral z Velikonočního íestíýalu duchovní hudby dva koncelty pro

záznam PNním z nich byl konceft 05- 04 , a to především díky světové premiéře skladby (na
obiednávku íestivalu) mladého českého skladatele ondřeje Štochta: V|ídnost,. světlo
duše záznam nebyldoposud vysílán.

o natočil, bylo vystoupení soubol.U socletas
lncognitorum s uměleckým vedoucím Eduardem Tomaštikem Poučenou interprctací
předvedli na dobové nástroje barokní moteía pro svatý týden záznam nebyl doposud
vysilán.
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Mezinárodni hudebni festival Brno
26. Expozice nové hudbv
Téma: zvučici zahradv

12 - 16 června 2013

Expozice nové hudby vroce 2013 nabídla mimořádnou možnost setkání shudbou V

brněnských zahradách, V míslech na zahrady proměněných i v koncertních sálech SVětoVí i
brněnští tVúlci představili své instalace, performance i živé koncerty v zahladách slavných
osobností a Unikátních vil, ale též V botanlcké zahradě či V ekozahradě součástí byly rovněž
mimořádné koncertni programy v Besedním domě a ve vile Tugendhat, Včetně
filharmonického koncertu a garden pady s VolnoU improvlzaci.
Festival byl připravován ve spolupráci s Domem uměni města Brna - projektem Brno Art
open 2013, Molavskou 9alerii v Brně Nroravským zemským muzeem, i/asarykovou
unlverztou, i/endelovým muzeem, l/luzeem města Brna a Vilou TUgendhal, Veřejnou zelení
města Brna, Nadaci paňnerstvi a lvlendelovou univerzilou v Brně

Program:

12. 06. slavnostni zaháieni (Besedni dům -foveí, 17:00)
Program: cooking With cage - i/tacrobiolic Tíanscripts - cheep

lmitaiion version

'l2. 06. zahaiovací konceň (Besedni dům. 19 00)
Program: Pendereckl, Xenakis,

scelsi, Kagel, Bíeier
FiIharmonie Brno
Maciej Tworek - dirigent

Exkufte po zvuku smyčcového orcheslru v hudbé
velikánů 2 poloÝiny 20 slolelí skladba Scenario od
Maulcia Kagela zazněla jako soundlrack ke slavnému
suírealistickému filmu Luise Buňuela a salvadora
Dailho Andaluský pes

Program: Lucier: i.4usic on a Long Thin Wire

zvukové-proslorová instalace svělově proslulého skladatele a peiormera Alvina Luciera
zÝuk rozeznivané pětadvacetimetíové slruny byl zesilován a vlny se rozlévaly po prostoru,
Ýe kterém se odrážely a zpělně ovlivňovaly Vibrace struny

13,06, Rozeznění instalace (zahrada pod hradbami, 17:00)
Program: Glahaífl zaftada oieova (lnstalace na objednávkU íeshvalu)

Rozsáhlá graíická paftilura byla prezenlována lako ,hudba pro čIení" l ]ako ,,nevidilelná
plastika', zvukový masiv, slvořený 2a pomoci směrového reproduktoru ve spodní čásli
zahrady- Diváklposluchač či náhodný náÝštěvník po vstupu do ozvučené výseče vyslechl
klavirni interprelaci vizuálně alraktivní paditury, vystavené v prostoru bývalé vodárny u
vslupu do zahrady
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Denisovv sadv, 2,1:00}
Program: Vtipil: Nápěvy domova (instalace na objednávku festivalu)

storu Hudebniho pavilonu v Mistodžitelské
sloužil k promenádním konceiům a komomim
upomínala na hudebnost místa a stavéla na

ru předválečného Brna,

ProgramI lt/onahan: A Piano Listening to ltselí (Brno Varlation)

Monahanova skladba vycházi z hudby skladatelů Laoše
Janáčka a Henryho Cowella, kleří se v Bmě krátce setkali,
ulžky jejích dél zněly ze dvou klavírů umístěných v zahradě,
Na vyznění skladby se podílala ináhodná činnost přhody,
kdy předevšim vitr dotváří efekt skladby rozechvivánim strun,
podobně jako u Aeolových hai.

ProgramI Harder Grigio Due

zvuková instalace německého hudebniho slJadalele na několik desítek minut rozezvučila
mimořádný prostor skleněného pokoje Posluchaú nabidla vstoupení do nečekaného
prostoru zvuků, spojeného s výhledem na setmělé Bmo

,15. 06 Rozeznění instalace (Jurkovičova vlla. 14:00)
Program: Bosshard, Hitz, Fommelt sound Garden (Bmo Variation)

lnstalace z reproduktorů, využivající solární energii, byla on-line napojena na střadisko
tvůlčího týmu ,,klanghimmel" a její struktura a charakter tak byly po celou dobu instalace
píůběžné upraýovány a měněny
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,l5. 06. Rozeznění instalace spoiené s komolním konceňem
(Památnik Leoše Janáčka. 17j00)
Program: cUrran, Gardennin9 with John

lnteraktívní, audiovizuální inslalace cageova přitele Alvína
Currana se odvolávala na skladatelovy záliby: houbaření, vařeni
a zahradničení. zahradní domek byl rozeznén samply (včetné
zvuků pňpravování a vaření hub a útžků rozhovorů), l<teré
curran nahráI a sebíral pro svůj zvukový poltrét Johna Cage Erat
verbum John (2000)

15.06, Konceň (Besedni dům, 19.00)
Program Berg, lštvan, Stern, zorn, Piňos,

Filípek

l\,ililoslav lštvan ouartett (iil14)

Mladé perspektivní téleso s mimořádně zodpovédným
přístupem k prováděnÝm skladbám představilo posluchačům

Vítková: instalace na objednáVku
íestivalu

své umění na dilech pevně ukotvených ve svém repeňoáru (Berg,
konfrontována s tvorbou světových veličin - J zorna a M. stema_
objednávku festivalu zaznéla nová kompozice Štěpána Filípka

lštvan, Piňos), která byla
Ve svétové prcmiéře a na

15, 06, Koncert ívila Tuoendhat, 21:00)
ProgramI Bosetti, Abrahams: We Who Had Left

Dva mimořádni hudebníci představilí svůi unikátní projekt pro zpěv a aavír, reílektující odkaz
Leoše Janáčka-

14|00)
Program;

,,Hudební průvodce" po zvukových projevech exotických rostlin,
kteé mladá bměnská skladalelka zaznamenala a přetvo la
v unikátní hudební dilo-

16, 06, Rozeznění instalace (Mendelovo mUzeum, 17:00)
Program Prime; i,rendel's pea varieties

(instalace na objednávku íestivalu)

Vystudovaný biolog Michael Pime vzdal hold průkopnickému a ve své době nedocenénému
objevu "otce 

genetiky" Gregora Mendela_ záhon s hrachem J'e ye skutečnosti propracovanou
zvukovou instalací, dlouhodobé ozvučující přirozený růst hrachu.

sUchánek: Turbulence (lnstalace na objednávku fesliValu)

vétmá hudba vznikající v prostoru instalace ,,Turbulence" ./'e
nevypočhatelná, neuslále sé vytvářéjící zvukové stíuktura generovaná
větrem v danou chvíli a v daném prostolu 7 větrniků snimá prouděni
větru a svoji rotaci převádí na zvukovou pulzaci jednotlivých tónů.
Vétrem rozložený akord celého pole vétrníků je uňován smérem vétru

ProgramI



Tubulentnl chaos přlmdy je sonifikován s pomocl řádu digitélního kódu. lnslalace je mobilní
vyu2lvajlcl bezdlátové technolog,lr, a unožňuh tak ,ozml§ěnl do íúznolúich koutt) méd4
l<íajiny,

Program: Palacký, Dóm6r, cepace: Gardgn Paíty
(vgčaí volná improvizace)

veěeml aboretum, létajicl osvětlené a ozvuěené balónky d plbdavším svobdné,
konvenf€mi nezatlžené hledénl, No,bnl a núlzenl zvukú, }í]eň rczeznívaly naru§€/ný
!/o§or vďemi zahndy.

Doprovodnó a rpllzněíÉ akco;

,l0, - 14. ěgívna vždy v6 23:15
ČeskýroEhl€§3-Vlteve
Hudabní íónlrr a ía.dv.lonr ErPoElc. novó hudby
í0. 6, ohlédnutí ze EJQozicí nové hudby 20l2
,l1. 6, zvuky zahred
í2. 6. skladby Luci6ía, Monahane a cuííana
í3. 6. Aioíské skladby v podánl Dunami Ens.mble
14. 6. Živá diskBe na téma Expozicé nové hudby
V píuběhu festivalu mohliái6mci poslouchei Hudebnífórum v několika bménských klub.ó,

výtt Y. p..titur f,ll.n. Ad.měl.kr

Bmo A]t op.n - sochy Y uliclch lv.
Na hraň přlbéhu
í2. 6. - 31. 8, 2013
Dům uměni mésia Bme, Malinov8kého náma8lí 2, Bmo
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Mezinárodní hudebni festival Brno
47. ročnik MHF MoravskÝ oodzim
27.10. _a, 11.20,13

V roce 2013 se konal již 47 ročnik festivalu Přechodem na dvouletou periodicitu se podařilo
zřizovateli, statutárnimu městu BrnU, jeho rozpočet zdvojnásobit, a tak nový pořadatel,
Filharmonie Brno, měl dobré Startovaci podminky připraVil Velmi přinosnou a kvalitni akci na
evropské úrovni, Dle ohlasů odborné Veřejnosli se MoraVský podzim v roce 2013 dostal opět
mezi nejhodnotnějši festivaly v České republice s vysokým přínosem jak pro sebe samého,
tak pro své cilové skupiny a celkové pro hUdební obor
Kdalšim hlavnim cílům festiva|u patřilo Vylepšeni PR a image feslivalu os|oveni nových
cílových skupin Festival zaznamenal po celou dobu i po něm velmi pozitivni PR uvnitř týmu
i směrem k návštěvnikům festivalu a předevšim směrem k inlerpretům - zejména
zahraničním, ktených byla naproslá vělšina Hlavnim "hitem" festlvalU bylo vystoupeni
světově proslulého dirigenta Valerije Gergijeva a Londýnského symfonického orchestru,
které patřilo k vrcholům hudebniho života v regionu
Vysoko hodnoceny nebyly jen skvělé inteípretační Výkony umělců, ale taktéž promyšlená
dramaturgie Vitězslava Mikeše - Viz monitoring lisku
Dramaturgický základ festivalu doplnily doprovodné akce, kleré umocnily zážitek a propojily
kulturu hudební s kulturou gastronomie V rámci feshvalu se Uskutečnila řada doprovodných
akcí ve spolupráci s velvyslanci - Norský den, Brltský a ruský a den, Polský Víkend, Český
den - vždy spojený s besedou a krajovou gastronomii

Program:

27, 10, Beseda k Yečernímu koncertu (restaurace Bohéma, 17:30)
Přednášejici: Jiři Beneš, Vitězslav Mikeš (dramaturgové) a členové orchestru Fllharmonle
Brno
Promítání televizního medailonu Františka Jilka spojené s besedou se členy Filharmonie
Brno "HUdební večeí k 75 narozenlnám náíodniho umělce Františka Jilka" (Československá
televize Brno, 1988)

Brána Moravského podzimu byla včerejším večerem slavnostně otevřena Však ješlě krátce
před oficiálni honosnou oslavou jednoho z oejvělšich a nejvýznamnějších bměnských svátků
klastcké hudby usedáme do salónnich proslor reslauíace Bohéma zde ve vší mílé
skrcmnosti začíná íeslivalový večer besedou k večernimu konceiu s dramaturgy a ěleny
Filharmonie Brno, Jiřím Benešem, Kadem Procházkou a Leošem Zaýadílíkem Večer
nerušený žádnými oíjciálními velkými slovy, naplněný spíše vzpomínkamí na osobr,osl
Františka Jílka, jehož výročí narozeni a zároveň iúmftí je zahajovací konceft vénován
oslaýná sloÝa télo velké osobnosll pro mé osobně lvořila jakýsi bilančni úvod lelošního
festivalu, kterj, už dávno žie ve zcela jiném svělě, než na jaký bylo vzpomínáno, a Rerý se
právě letos chce od svého dosavadního íungováni píoménit v mnoha významech
(Moravský podzim V Brně zahájen, 28 10 2013. Ján Podracký, Simon Kořený,
oPEMPLUS)

27. 10, zahaiovaci koncert (Janáčkovo divadlo, 19:30)
Progíam smetanal vltava

Kaprálová: Vojenská siníonietta op 1'1

Janáček siníonieita

Filharmonie Brno
Aleksandar MarkoVié - diíigent
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K 100 Výročí narozeni a
pod záštitoU VelVyslance

20 Výroói úmňídirigenta Františka Jilka
Ruské federace

Ke stému výroči narozeni a dvacálému výročí úmdí
dirigenta Františka Jilka se na zahajovaci koncerí
Moravského podzimu nalepila veškerá možná smůla
V koníraslu s nepřiznlvými zásahy neovlivnjle]ných
vyššich mocí byl vynikající výkon orchestru vedeného
Aleksa ndarem Markovičem. Ředitelka Fllh a rmonie Brno
zaháJlla oíjclálné íeslival a oa záÝěr sÝého proslovu s
líIostí oznámila publiku, že klavjnsta Bons Berezovskú na
poslední chvíli odřekl své vystoupení l když opominu

rozbllou dramalurgíi večera, byla lo prostě rána pro všechny a Marii Kučerové jsem jeji úlohu
posla špatných zpráv vůbec nezáviděl Filharmonici se z nečekaných změn našlěstí
nepoložili a svým ýýkonem jako by se snažll nepřílomnosl očekávaného sólisty vynahíadit
(N4oravský podzlm zača| i hez Berezovského skvěe 28 ři]en 2013 Bons Klepal
MESTOHUDBY)

Matiné (Besední dům. 10 30)
Program: stamic smyčcový kvaňet D dur

smetana: smyčcový kvadetč 2 d mol|
Kalabis Smyčcový kvaítet č 6 ,,Památce BohUslava lvlartinú'
Janáček: Smyčcový kvartet č 1 ,,Z podnětu Tolstého KreUtzerovy sonáty"

Gralíovo kvartelo

Koncert k 90 Výročí narozeniViklora Ka|abrse Čestnou zášt]lU pievzala Zuzana Růžičková
o přestáVce koncertu se !skUtečnila foyeru veínlsáž Výstavy o žiVotě a dile Viktora Kalabise

Český den, koncei k devadesátému pátému výroči
vzlliku samaslalného československéha slálu. kwntel a
nonety, Druhý festivalový den tedy však pNní res valově
jasně sublematjcký Kdo se předem nepodíval do
píogramu, lialový lokaj a dívka v moravském kroji vítajicí
,,po česku" chlebem a solí, |slě nenecha|í nlkoho na
pochybach Chul ,rynikajiciho pečivd po čas prvni
poloviny konceftu dlouze sládne v úsíech
(Týden Moravského podzimu,2 11 2013, Ján Podracký,
Šimon Kořený, oPERAPLUs)

Noneta a kvintet (Besedni dum 19:30)
Pro9íam Fibich Kvintet D dur op 42 pro klarinet lesni .oh housle,

violoncello a klavír
Hába] Fantazie č 1 op 40 ve dvanáctitónovém systému pro
noneto
Novák] Passer catulll (Catulluv Vrabčák) pro bas a noneto
Ivlartlnu Nonetó 2H374

Richard NoVák - bas
Dechové kvinteto phoenix

28 10 ceský den (Besedni dum
Pod záštitou Dagmar Havlové
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K 95 výročí vzniku samosiatného československého stálU

Po dopolednim matiné se završenim českého dne
stal konceft Fibichova kýintelu. Novákova passeí
Calul|i a nonetů Háby a Maninú Hosté byli přivitáni
krojovaně - chlebem se soli večer gradoval
provedením,,vrabčákovského" Passer catulli y
podáni na svúj věk stále skvělého pěvce Richarda
Nováka (1931; narozen v roce dopsání HáboÝa
nonetu) Jak se vyjádrila i bývalá rektorka JAMU prof
Veselá ,,Nikdo jiný než Richard Novák, klerý je
obdařen absolulním sluchem, catullova vrabčáka

nemůže zpival '

29, 10, Měsiční Pierot (Besedni dům, ,19]30)

Pro9ram: Debussy: sonála pro flétnU, violU a hadu
Ravel] lntrodukce a Alle9ro pro haďu, flétnu, klarinel

a smyčcové kvarleto
schónberg: Pierrot lUnaire

Ensemble LUmineUx
Pavel ŠnaJdr - d,rigent

V podtitulu tohoto íeshvalového večera stálo přízvisko
,,magický", což zvolenou dramalurgii celkem dobře
reprezentovalo - hrála se Debussyho sonáta pro flétnu,
violu a haňu, Rayeloya lntrodukce a Allegío pro
koncedanlní haiu, ílétnu, klarinet a smyčcové kvadelo V druhé polovině večeía pak zazněl
schónbergův melodram Pierrot lunaire Vše v podáni mistního Ensemble Lumineux,

30- 10, Kremerata Baltica (Besednídům, 19:30)
Pro9ram: Vajnberg (fulieczyslaw Weinberg): Sinfonietta č 2op 74

Verdi: smyčcový kvartet e moll
Rossini sonataaquattroó 6 D dur ,,La tempesla"
Rossini: Une larme (Slza), téma a Variace pro violoncello

a smyčce (arr Ellodoro sollima)
sollima: Viagglo in ltalia (cesta po ltálii) - Výběr

kremerata Baltica
Nrario BrUnello - dirigent a sólista (Violoncello)

slředečním konceftem v Besedním domé ukončil
smyčcový orchestr z Pobaltí své turné s hostujícím
italským dirigentem-violoncellistou Mariem Brunellem
slřelnutí dvou tradic hudebního světa - Mezinárodniho
hudebního festivalu Brno s tělesem založeným lolyšským
houslovým villuosem Gidonem Kremerem - přineslo publiku
převážně ítalského repetloáru Ý rozmezí od pNní polovíny 19

n e o byčej ně p reci z n í lnlerpreta c i
sloleti do současnosli



31 10 Liubimov / Tarasov - oebussv (Besednl dúm. ]9 30)
Program

Alexej Ljubimov - klavír
Vladimir Tarasov - bici nástroje

obecenstvo a jeho ohlas na výkon dvojice
inlerpretov Alexej Ljubimov/ Vladimir
Tarasov, boljednoznačný ,Bravo" sme mali
možno sť poču l' n i e kolkok rál

Debussy Preludla (Výběr z l a ll knlhy)
Debussy Preludia(Výběr dekonstr,.]kce L]UblmoV Tarasov)

Celý Debussyovský večer, inlerpretovaný
dýojicou umelcov, možno vidiet' z dvoch
hl'adisk: jedno aj napriek drobným kriljckým
poznám^am loliŽ neodporuJe hlavnemu
druhému východisku a lo unlverzálnemu
charakteru hudby, ktorá aj napriek
výhradám jednotlívca Je nadčasová a stále
vE preniest' poslucháča nlekam kde bežný
večera: La fille aux cheveux de Lin (D/eVča s

živol nemá p stup Predposledný
vlasmi ako lan) dokáže lotiž aJ lú

prídavok
na|vaČŠ!u

kriliku zjemnit'
(Prelet;ad falebnou krajinou 31 10 2013. Tatiana Škapcová, MUslcoLoclcA)

01 1 1 . |SHA t.io ve skleněném ookoii (Vila Tuqendhat, 19:30)
Programl Bach] Was Gott tut, das isl Wohlgetan

Wagner Adagio pro flétnu a klavír
Verdi: composlzioni da camera
RaVel: La flúte enchantée
Rodri9o] Dos poemas de Juan Ramón Jiménez
Žalčiková: Písně dcery Siónské - Výběr
Štědroň] 2 texty rúzně
Berio Quattro canzoni popolari
Ligeti Derzauberlehrlin9
Medek: Ancient stories

lsHA trio

opuslit alespoň na chvilku velké konceftni sály a
vidél noční rozsvícené Brno zpoza skel skleněného
pokoje velmi přaemně navazovalo na almosféru
klidu, která se vždy přikrádá s vikendovým časem
Hoslem vily Tugendhal byla tentokrát Brnu známá
Lrojice někdejších studenlek JAMU - lsha lrio Na
prcqamu byly laké skladby bínénských skladatelu
Mloše Štédrcné a tvo Medka kleil koncedu byh
laké přítomni

02 11. - 03, 1 1, PolskÝ vikend
Pod záštitou velvyslankyně Polské republiky

Polský víkend nabídl vedle doprovodných akcí gaslronomických a ÝzděIávacích laké trojici
konceftu, jež byly temalcky propojeny polskou hudbou, záíoÝeň ale poskytly mnoho
zajimavých kontrastů v ryze hudebnim vyzněni l ve velikosti jednothvých akcí
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02 11 Matiné s violoncallem (fover Janáčkova divadla, 11 00)
Program] Penderecki capriccio pe. siegfried Palm

pendereckl per slava
penderecki Divertimento
GUba]dUlina: Deset pre udii pro V oloncello

Štěpán Filípek - Violoncello

sólový rccitát mladého nadéjného cetlisty Štěpána Fitípka, pusobíciho v
souboru Miloslav lšlvan Quadett, přinesl vzájeml]é srovnáni skladeb
Krzysztoía Pendereckého z různých obdobi ieho tvorby a vedle nich
kralochvilná prelud]a íatarské skladalelsky sofie Gubajduliny.
Nejcennějši na celém maůné byla celková atmosféra, při niž byly
náročné soLldobé sólové skladby prezentovány Jako něco přirozeného,
bez odéru jakéhokollv elilářslvi Kroln dramatulgie patří hlavni uznání
pochopltelné Štěpánu Filipkovi, ktery kromě patřičně zvládnuté techniky

nabízi laké svojiosobnost: zralou a lníeligenlni, ale pokornou a zapálenou

02 1 1 Beseda k veče.nimu koncc!!g]í9§]Q!Ie9gE9BD3;1]9.]89)
Přednášejíci: VitězslaV irikeš dramatu19 FB

02 1,1, Pocta Henrvku Góreckému (Janáčkovo divadlo, 19]30)
Program: Góreckl: MUzyka staropolska op 24

Górecki: symfonie č 3 op 36,,symíonie pisnížalostných"

EWa Vesin - sopíán
Národni symlonický orcheslr Polského rozhlasU Katovice
Tadeusz strugala - dirigeni

Konceň k 80 výročí narození skladatele

,,orcheslr se v inlerpretačně nevděčné hudbě nicméně předvedl ve vynikajícím světle v
pNni polovině večera zněla Góreckého Siaíopolská hudba, vyslavěná na konlrastech
průběžné zahušl'ovaných žest'ových a smyčcových ploch Břilkost, iseč/losl a sytá baNa
žest'ů mohly vnukl)aut představu jak by
právě líIo hudebnici byli skvě]í například V
Jánáčkoýé sinfoniettě
Dirigenl Tadeusz stfugala měl peieklní
konlíolu nad celkově stalickým průběhem
večera
Cely ansámbl F ve vynikajici lormé má
krásný zýuk a nebylo by vůbec od véci
zkusit udělal z Jeho hoslováni na
Moravském podzimu lradrci - ]e]ich
pravidelné návštévy by na rozdil od
mnoha jiných českých a slovenských
orchestrů byly nesporným přinosem
(Polský Víkend ukázal, co Molavskému podzimu slUší nejlépe 5 listopad 2o13, Jan Špaček)

03, 11 ADollon Musao-te Quaňett (Besedni dům. 1930)
Penderecki Smyčcový kvartet č 3,,Llsty z nenapsaného
deniku"
Lutoslawski: smyčcový kvartet
Beethoven: smyčcový kvartet e moll op 59 č 2,Razumovský"

Pro9ram:
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Apollon MUsagěte Quartett

završenim Polského dne se stal výjimečný konceft
polské špičkové čtveřice hráčů Apo on Musagěte
Quadett NeNozita, tlak a výbušnost vedoucí ke
smňícímu khdu, aneb Smyčcový kýanel (1964)
Witolda Lutoslawského, byl proveden s mlstrovskou
dávkou souslředění .

společně s obdivuhodnou technikou hry na
nejvyšších polohách struníku a výrazem interpretace
dila plně rozvíjela Lutoslav/ského tvůrčí myšlenku
kontrolované nezávislosti a intenzity -.

-. Nadšení vzrušených posluchačů si vydobylo přídavek z Bachova Umění íugy a zařazeni
do sekce ,,best or festivalu ..
(Apolloni polibeni múzou 31 10 2013, Eva Mikulášková, MUslcoLoGlcA)

04, 11, Amarco.d íkostel sv. Janů (u minontů), 19:30)
Program: ,,Aus dem Notenschrank der Thomaner - Vom lúittelalter bis

Heinnch schútz"

vokálni soubor amarcord

Koncert k 40. výročí partnerských vztahů mezi Lipskem
Pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo

Ansámbl amarcord založiliv roce 1992 bývali členové
svatotomášského chlapeckého sboru v Lipsku
soubo. se poslupí,é stal jedním z předních světových
vokálních ansamblů Vénuje se lůzným žánúm i
hudebnim epochám, od gregoiánského cholálu přes
renesanční polyíonli k současné vážnéi populámí
hudbě. zvolený repeftoár brněnskému publiku
představil tradici svalolomášského ansámblu, Téma
z kůru sv Tomáše - od středověku k Heinrichu
schůtzovi bylo ohqničeno dÝéma sekvencemi, při
nichž pétice zpéváků využíla akustického eíektu rozdělení spodních a homích hlasů Poloha
gregoiánského choráIu se v kostelním prostoru velmi pevné nesla a celkový eíekt tedy v
žádném případé nevyšel naprázdno Nastolila totíž náIadu rozjímání, klerá byla rovněž velmi
na místě Výsledný akustický dojem se velmi lišil dle rozmanitosli repeftoáru, za zmínku jisté
stojí jak již výše uvedené sekvence, tak 4eiména oratio Dominica a na ni navazující
Kantikum Panny Marie, kteÉ prostory kostela sv. Janů rozezněly docela

ProgramI Bíandt: Koncertní kus pro trubku a klavír Es dur op, 12
chopin: Balada g moll op 23
chopin: Nokturno F dur op 15 č 1
Bóhme: Konceň pro trubku a klavír f moll op. 18
Friedman Faníála z cyklu Solus pro trubku
Wagner/Lisá: lsoldina smrt z lásky
Enescu: Legenda pro trubku a klavír
Lisá| La Leggierezza
Lisá| Gnomenreigen (Rej skřítků)
Hidas: Fantazie pro trubku a klavír

á Brnem
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Gábor Boldoczki - trubka
Gergely Bogányi- klavk

Na úterním konceftu Moravského podzimu se
představíli dva mad'arští hudebníci V nepřiliš
častém komorním složení klavír - trubka snad
právě z toho důvodu byl loho večera konceftní sál
Besedního domu téměř plný a hojná účast se
kupodivu z velké části lýkala mladých lidí

Bogányimu se mistrně podahlo vystihnout
impresionistický charakter se všemi barevnými
plochami a stupnicovými běhy Lisztových kompozic
a palmá byla ijeho emoční vazba k nim Na závěr

společně vystoupili oba pánové v interpretaci Fanlazie Fíigyese Hidase, která střídala
romantický projev s maderní jazzovou rytmikou lnterpreli sklidili bouřliÝý potlesk
(Rozprava lrubky s klavirem 31 10,2013, Kristýna Moriová, l\.4UslcoLoc|cA)

06, ,] 1, NorskÝ den (Besední dům)
Pod záštitou Jense Eikaase, Velvyslance Norského královstvi V ČR

06, 1í. Beseda skandinávského domu za účasti členú Trondhéimsolistene (Besední
dúm. 17:30)

06, 11, ochutnávka norskÝch specialit (Besední dúm, fover. 19:30)

Norský den v zcela zaplněném Besedním domě zahájila ochutnávka norských lososů, kterou
íestival zajistil s laskavou íinanční a organizační podporou Velvyslanece Norského království
v ČR, kter! se konceiu asobné zúčastnit.

06. 11, Trondheimšti Solisté (Besednídům. 19:30)
Program Grieg; z časú HoIbergových, suita Ve starém slohu pro

smyčcový orchestr op 40
Thoresen: spran9
Tveitt: Reisebilledel (výběr)
Lersen: osa-sUite

Trondheimsolistene
oyvind Gimse - dirigent

Dalši z řady národné laděných večerů probíhal v
Besedním domě za přimé účasti J E Jense
Eikaase, velvyslance Norského království, rovněž
s/aVnostré _byl pozdra,len předseda lJstavního
soudu CR Pavel Rychelshý Polé již na pódium v
dobré náladě přišli Trondheimští sóIisté Jejich
suverénní náslup do úvodních taktů preludia suity Edvarda Griega jasně naznačil, že je třeba
počitat s velkým hudebním zážitkem Napříč všemi částmi skladby byla předslavena
schopnost pevně se pohybovat všemi spektry, a to j ve velmi krajnich polohách Bareýné a
dynamicky byli ve]mi na výši a rovněž vykreslení některj,ch důležitých rytmických ,,vtipů"
pňspělo k působivému Ýyznění.
(lvloravský podzim potřétí, 9 11 2o13 oo:ooJán Podracký, Šimon Kořený, oPERAPLUS)
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07 11 Vilém Veverka / Mařtin Kasik (Besednídúm, 19:30)
Pro9ram: Britten: Temporal Variations pro hoboj a klavír

SlaVický lntermezzo pro klavír
slaVický Toccata pro klavír
slavacký: sUita pro hoboj a klaVír
Poulenc: sonáta pro hoboi a klavír
Ligeti Automne á Varsovie pro klaVír
Palsch: Vyleiělfták hore nad oblaky (Výběr)
Haas: suita pro hoboj a klavíl

Vilém Veverka - hoboj
Martin Kasík - klaVíí

ln memoriam Arnošl Parsch (t 19 9 2013)

vilém Veverka zachází s hobojem jako by s ním byl srostlý Vynikající technika dechu mu
umožňuje hrát v podstatě libovolně dlouhé
tóny bez zachvění, jeho projev neni násilný,
ale zároveň je vidět, že hraje oadoíaz Dává
do hlani všechno. vypadá že Je hudbou až
íanatícky posedlý a právě prováděná
skladba Je pro néj tou nejdůležitěiši véd na
světě Maftin Kasík vedle něj působil
navenek hlidněJšim dojmem ale eneígie
a samozřejmost, klerá sálala z jeho pro|evu,
byly stejně neoddiskulovatelné
Program konceftu byl složen výhradně
z autorů dvacátého století a večer byl
věnován nedávno zesnulému skladateli

Arnoštu Parschovi. Arnošt Parsch je s Moravským podzimem svázán zcela neodmyslitelně -
byl ta.jemníkem Mezinárodního hudebního festivalu Brno od roku 1977 a v roce 1990 se stal
prezídentem direktoria Drcmaturgie fesllvalu našlěslí nebyla pohodlná a vzpamenula na něj
v rámci hotového festivalového programu, který oba interpreti paholově rozšířili o část
Parschovy kompozice Vyletěl tták hore nad obIaky ve veízi pro hoboj a klavír - diky za to
všem
(Zpěvy hobo]e a klavíru na památku Arnošta Parsche, 8 listopad 2013, Boris Klepal)

08, 1 1, BíitskÝ a ruskÝ den (Janáčkovo divadlo)
Pod záštitoU Jan Thompson, velvyslankyně spojeného královstvi Velké Británie a severního
lrska, a VelVyslance Ruské íederace

Beseda k Večernimu koncertu Jiří Beneš, dramaturg FB

V restauraci Bohéma před začátkem konceftu opět proběhla beseda s dramaturgem FB,
tentokrát s PhDr. Jiřím Benešem V rámci besedy mélí návštěvníci možnost ochutnat ruské
a britské speciality od restaurace samovar a íirmy Tonny Benetl Publikum tak mělo možnost
naladit se na závěrečný konceft londýnského archestru řízeného ruským dirigentem

08, 11, závěrečnÝ koncert (Janáčkovo divadlo. 19:30)
Ber|ioz Waverley, předehra op 1

Berlioz Les Nuits d'été (Letní noci) op 7
Berlioz Fantastická symfonie op 14

Píogíam
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Karen cargill - mezzosopíán
London symphony olchestra
Valerij Gergijev - dirigent

Moravský podzim v pálek zakončil
vystoupením London symphony

velkolepým
orchesIra

(Lso) pod taktovkou šéfdírigenta Valeríje
Gergijeva, Účinek, který jejich konce!1 vyvotal,
působ]lJako zjeýeni a je plavděpodobné. že se
stane památným večerem hudebního Brna a
podnilí momentálně zaseknutou brněnskou
hudební scénu k probuzení, pohybu, kvasu a
vůli po podslalnem zvyšeni svého vyznamu
Často se hovoří o posláni a žádoucich rysech
velkých festivalů, po vystoupení londýnských
symtoniku ale dost možná už nen\ co
vysvětloval lhned po doznění závěrečného C dur
ovace vstoje a nikdo příliš nepřenýšlel, jestli už je to na vztyk, nebo ješlě na sezení sál byl
našlapaný do posledního místa Program konceiu byl peiektné dramaturgicky semknutý,
což části brněnského publika zjeÝně nevyhoÝovalo, jedna]o se tu ale spíš o nepochopení a
neznalost Hrát celý Ýečer skladby Hectora Betioze je zkrátka Jiná káva, než začíl Mozaftem
a skončtt Stravinským, a je to dobrá káva, umožňující ve zdánlívě stejnorodém repedoáru
najít kontrasty a nové krajnosti a rozšiřit tak obecenstvu rozhled, což se orchestru jako
instltuct bohatě vyplati v podobě kullivovaných a zapálených příznivců.
(BRNo l\,lĚsTo HUDBY, Valerl] Gergijev a magický konec festivalu, 9, listopad 2013, Jan
Špaček)

K) ostatni

18,05, Muzeini noc íBesední dúm)

sobota 18, května 20'I3 se V Brné proměnila ve svátek muzeí a galerií a ožilo celé Večerní a
noční město od 18 do 24 hodin se konal již devátý ročnik Brněnské muzejni noci Tato
oblibená akce každoročně nabízi pestrý program a neopakovate|nou atmosféru Letos mohli
úěastnici mlrzejni noci zamířit do šestnácti brněnských i mimobrněnských kulturních institucí,
k nimž přibyla jako zcela nový host i Filhaímonie Brno - (Host BMN 2013 Filharmonie Brno),
,,Kromě ,stálic' Bměnské muzejní noci, tedy muzeí a dalších kulturnich institucí v Brně a
okoli, nabízí taio akce každý rok něco nového: jako host se letos připojuje Filharmonie Brno
a Věřím, že možnosl navštívil zákulisí Besedního domu a zaposlouchat se do hudby V
podání mladých talentů i
profesionálů z oíchestru osloví
hodně zájemců", Uvedla k účasti
f ilharmonie hlavni or9anizátorka
kateřina Tlachová z Moravské
galerie V Brně,
Její slova se potvídila a již před
oficiálním začátkem akce se u

Vstupu do Besedního domu
vinula fronta lidí Na tón|nu
Muzejni noci se jlž od 17 hodin
ladilo smyčcové kvarteto
Filharmonie Brno

akordu eXplodovalo pubhkum v hlučné



a Trumpetové trio ze zUŠ Smetanova od 18 hodin začaly komentované prohlídky
Besedniho domu doplněné originálním koncertnim programem sestiaveným pro luto noc a
možnosti zeptat se na cokoli, co přichozí o FiIharmonii Brno a Besedním domě zajimalo,
NávštěVníci se podívali na běžně nepřistupná mista, například do kanceláře chansmatického
šéídirigenta Aleksandara Markoviěe, nebo do hlaholny, kde zkouší Kantiléna, Vyslechli si tři
originálni minikoncerty. Na nich zahráli mladi géniové ze zUs Smetanova Brno: Big Band ze
smetanky, Komoíni soubory ze smetanky, Trumpetové trio ze smetanky - i hudebníci
Filharmonie Brno: smyčcové kvarlelo (Radan Vach - Violoncello, Jakub Výborný a Bohumř
slrnad - housle, otakar salajka - viola), duo kontrabas a violoncello (Marek Švestka s
brakem) a flétnistka (Kristina Vaculová). celý program doplnlla videoprojekce ..,jsme blíž,
než si myslite klerá představila hudbu filharmonie V íeklamách, americké taneční soutěži, na
námésti, a také ýýstava Filhamonie má lýář Filharmonie Brno patří k nejvétšim orchestrům
v Evropé, za keždým ze 112 nástlojů se skrývá lidská tvář a 12 z nich bylo výstavou
představeno,
Akce se setkala s obrovským záJmem lidí a Všichnl odcházeli z Besedního domu nadšeni Na
oíiciálních komeniovaných píohlídkách, které mohly být Vzhledem ke kapacitě sálů pouze
pro omezené poáy zájemcú a probihaly po 15 minutách, prošlo Besedním domem 1 210
návšlěvniků a celkově jich program Filharmonie Brno navštívilo téměř 2 000

kulturni akademie třetího věku íBesedni dúm)

Na podzim 2014 se Filharmonie Bmo přidala k brněnským instilucím zapojeným do projektu
Kultuíni akademie třetího véku Filharmonie uskutečnila v rámci podzimniho semestru dvě
lekce (25 listopadu a 2 prosince), během nichž se senioršlí účastníci akademie měli
možnost blíže seznámit s prosiory a historii Besedniho domu a Filharmonie Brno.



sTATlsTlKA KoNcERTÚ FlLHARMoN|E BRNo
zA oBDoBioD í, í. Do 3í. 12.20í3

z toho brněn8ké konceíty ve vlastni ]eai
z toho provedené orchestrem Filharmonie Brno

2 loho prcvedené s Kantilénou

z toho wvedené hostujícími umělci

z toho v ámci píojeklu |,4ozaftovy děti

z toho v ráficl íéslivalu ENH provedéné F hamon Brno

2loho v lámd leslivalu ENH provedané hostujlclmi umélci

z toho v ámc! ldstivalu VFDH p@vedené Filhalmonií Bmo

z d|o v érnci fgstivalu VFDH píovedelÉ hosluJlcími uměIci

z toho v íámci tostivalu MHF Špilbe* proýgdené Filharmonií Bmo

z toho v íémci leslivalu MHF Špilbe.k prov1dené hostujícími umélai

2 toho v íámct lestivalu MP píovedené Filhaímonií Bňo

z toho v ámci íéslivalu MP provodéné hostujíclmi unélci

výúovné koncéíty

brněn8ké konceÉy pro jiné pořad8t6l9

mimobměnské koncéíty v ČR
z toho provadané s Kantilénou

konc€íty v zahraničl

z toho bměn8kó koncaíty v6 vlastní íežia

v íámci 8otJtěrních vy8toupeni

konc6íty pro jlnó pořadatele

koncaíty v zah€ničl
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Píodáno /%/Prodáno
lk9.l

JM A' i 131

Plodáno l%l
/vyabonovano3U

Kc sPH' 258 59,5860,7 4

7 3,67

Kc sPH'

231 53,35

KcA A5xcA A5

sdružené
abonmá

ABoNENTKY - PoRoVNÁNi sEzóN 20í 2l2o13 a 2o13l2o11

I sezóNe zotzlzots sezóNn zotslzotl

KWG B 119 19,44 KwG B

JWM'

sA A?

4 772 55,22o/. cELxEM 4 6,t0

14,72

14,7,|

14,22

33,95

64,55

60,52

1celková kapacita abonmá se tim mění na 333 míst
:Kapacita sálu pro tyto koncerty le 433 míst
3 Kapacita sálu pro tyio koncerty je 433 mist
4 Kapacita sálu pro tyto koncerty je 433 míst
5 Kapacita sálu pro tyto koncerty je 1117 mist
6 Kapaclta sálu pro tyto koncerty je 612 míst
7 Kapacita sálu pro tyto koncerty je 11í7 mist
9 Prodej sdruženého abonmá na sezonU 2013l2o14 zača|15 7 2013
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VÝVOJ POČTU KONCERTÚ A NÁVŠTĚVNOST|

uNa2atel 200E 2ou, 2010 m11 2012 2013 index
13112

počat koncéňú 138 136 107 146 119 166 1,39

z toho: ve vlaatní i€žii 59 57 68 59 66 96 1,45

z tohoi v tuzemaku Prc
Jlnó pořadatélo 45 27 28 15 17 18 ,1,o5

z loho: v zahřaničl 2a 40 22 39 8 3,62

výchovnó koncoÉy 6 12 6 15 11 2,09

Počgt cyklú 6 7 7 7 6 7 1,16

Poé.t .bonentů 4 539 5 780 5 805 5 7a2 4 772 46í 0 0,96

c.lkový počot
návštěvníků 87 g44 118 659 75 EE4 91 195 E4 204 77 07E 091

pnlměmá návatóvnort
v. vl.ttni .ržii (%' 82.06 92,86 93,79 E3,27 67.99 61,23 0,90

Návštěvno3t
v Janáčkově dlv. (%)

85,46 87,78 90,68 85,50 77,81 72,9o 0,93

NáYatóvno6t
v Bo.€dním do!t* (%l 78.65 96.í0 98,03 a1,71 66,99 6E,60 1,02

Návčtěvnoat v6
w.nnlock Gallo.y (%) 97,B7 92,67 a2,oo 59,18 58,52 0,98
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2. pLNĚNí úrolů v pensoruÁlruí ogtnstt

2.1 struktura a Dočtv zaměstnanců ke konci sledovanóho obdobi

K31 12 2013 byl fyzický poěet zaměstnancú 142 (oíchestr 108, ostatni 34), V prúbéhu
sledovaného období byl íyzický počet zaměstnanců 140 Prúměrný přepočtený stav byl
necelých 136, což je méně, než bylo plánováno Tato déletrvajicí situace je zpúsobena
zejména neobsazenými místy v orchestru z důVodů mateřské dovolené a prodlev při
Vyhlašovánj konkurzů Neni také výjimečné, že není vybrán žádný Uchazeč a konkurz se
musí za několik měsicú opakovat
V ostatnich zaméstnancich Je zahrnUta administrativa, provoz a zaměstnancl Kantilény

2.2

Průměrný přepočlený poěet zaměstnanců za obdobi 1 - 12 2013 byl 135,926 z tohoto
počtu byl orchestr 105,260 a ostatní 30,666

2.3
zamě9tnanců)

orchesk:
. í 1 2013 nastouplly na mateřskou dovolenou členka skupiny fléten a členka skupiny

2 housli
. 24.4 2013 nastoupila na mateřskou dovo|enou členka skupiny fagotů
. 30. 5 2013 Ukončlla rodičovskou dovol€nou členka skupiny hobojů
. 25 8 2013 ukoněila íodičovskou dovolenou konc€rtní mistr 1, houslí
. 1 9, 2013 nastoupil Vítěz konkuzu do 2 housli - tutti
. 14 11 2013 Ukončila rodičovskou dovolenou 2- zástupce koncertnich mistrú 1, houslí

administrativa a provozi
. od 1 3, 201 3 nastoupila do funkce nové jmenovaná ředitelka
. od 1 2 2013 nastoupila na Uvolněné místo referentky marketingu a propagace

vilězka konkurzu
. 31 12 2013 ukončila pracovni poměr manaželka marketingu a propagace
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2.4
gtruktuív zaměstnancú)

Prúměmá Dlatová třida:

FB celkem
orchestr
administrativa a provoz

Průměrný plat FB celkem:
Průměrný plat orchestru|

11
1,1

10

21 665
21 530

Průmérný plat administratvnich a provoz zaměslnanců 22 188

Póměmá mzda za 1. - 3. člvrtleti 2013 v národnim hospodářstvi
24 622 Kč/není uvedena zvlášť nepodnikatelská sféía/

/za rok 20,13 ješlě neni ČsÚ zpracována/

srovnáni vÝvoiB orúměrné mzdv

2008 2009 mí0 2011 2o12 2o13 1u12
prť]m. přepočtený stav
zaměstnenců ze l - xll

í33,8 134,8 133,2 133,7 136,8 136,0 o,99

z toho : hráčů orchestru 106,5 105 5 1o2 7 í03,1 106 5 105 3 099
ostalnlch zam 273 29 33 305 305 304 307 í00

orůměrná mzda FB 20 791 21 632 21 690 22014 21 o4o 21 a65 103
z toho DíUm mzda orch. 21 117 21 392 21293 21781 20 91? 21 530 103

or- mzda ostalnlch 19 585 22 521 23 295 22 go9 21 522 2218a 103
orúmémá mzda V ČR ') 21 077 23 398 23 565 23 726 24 408 24 622 101

') údaje vycházojl ze sbl*y zákonů Pro Fdnotlivá loky je uvod6ne průměmá mzde zá l, - lll, čtvňletl
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Gíaf vývoie D.itněmé mzdv hníěů oíche§tíu a o§t8tnich zaměstnanců FB

--.Fpfuměmá mzdá FB --..- z bho prum. mzda hláčŮ

--x- pruměmá ínzda v cR ')prum. mzda o§ialních

2.5

Dodržování bezpečnosti prác€ bylo prováděno v souladu s ob€cně právními předpisy a
vnitřními směrnicemi. Během sledovaného obdobi nedošlo k žádnómu píacovnlmu úrazu,
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3. pLNĚNi úxot-ů v oBLAsTl HospoDAŘENi

Hospodáfuký Yýsledok za rok 20í3 byl kladný, a to ýe výši 9,224,24 Kč, ročni úhrn
výnosů činil 95,510.5,1í,10 Kč a ročni úhrn nákladú 95,501.316,E6 Kč.

V průběhu roku byla čerpána provozni dotace statutárniho města Brna ve schválené výši
(52,37,1 tis Kč), účelová dotace statutárního města Brna (12440 tis, Kč), dotace
Jihomoravského kraje (2.1oo tis. Kč) a dotace lv|lnlslerstva kultury ČR (2 590 hs Kč)

Rok 2013 lze hodnotit z hledi§ka celkového hospodařeníjako rok velmi úspěšný oproti íoku
2012, kdy by|a organizace Ve ztrátě, se zlepšil hospodářský Výsledek o téméř 600 tis Kč.
Krom výše uvedených provoznich dotací k lomuto výsledku přispěly předevšim rekordní
tžby za vstupné z pořadatelských koncertú a Velmi dobré tžby ze zahlaniénich zaezdú a
nahráváni

Vývoj hospodářského výsledku FB za období
2oo7 - 2013

100,0

0,0

-100,0

_200,0

-300,0

-400 0

-500 0

-600 0

"d'
,ďďď.,š

.189,2 
^a§, rr§,

Dotaco od zřizovaté19

zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedáni 261020, konaném dne 11 'l2.2012
V souladu § rozpoáem statutárniho města Bína pří§pěvek pro Filhaímonii Brno na
neinveshéni Výdaje ve výši65 783lis. Kó
V měsici únoru po vyúčtovánl přijmů z pronájmu Víátila organizace do rozpoáU zřizovalele
částku 102,898,- Kč
V mésíci listopadu 2013 byla dotace zvýšena o 556 418,58 Kč na vyklÝi zlíály za lok 2012
V mésici prosincl 2013 byla dotace snížena o 869 tis Kč nižšího odvodu z lnvestičniho fondu
(500lis Kč)a nižšich přijmů z pronájmu (369 tis Kě)

celková neinvestiční dotace vztahujicí se k roku 2013 byla od zřizovalele Ve výši
64,811.1o2,- Kč
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vÝYoi roběgtačnosti 2007 - 20í3

V roce 2013 bylo dosaženo - v porovnáni s průměrem za období 2007 - 2012 -
nadprůměrné soběstaénosli 27,2o/o.

Nf 2ll0l 2lxrl 20l0 20ii mí2 mí3
21 056 18 68a 26 a59 22 7a1 25177 11127 m 009

76 631 79 0€3 67 5a9 62 3t6 65 558 72 g3 95 5ol
275 236 §,2 277 29,E 19E 212

!
!
,
E
lr

31,0%

29,0j6

27,o%

25,o%

23,096

21,0%

19,0%

17,096

15,096

Hl.vnl 8 doolňková člnnort

Hlavnim úč€l€m organizace je provozovet v€ř€jné konc€rtni činnost spoélvajici
v nasludovánl a veřejném př€dvádění děl z oblasli hudebního a hudebně dramatického
Uměnl výkonnými Umělci, 9lo formou pořádánl či spolupořádání koncertú e jiných kulturnich
produkci, nébo pohostinskými vysioupeními pro jiné pořadatel€ v tuzemsku i v záhraniči,
podílet se na rozvoji koncertniho umání zejména pořádáním a propagací hudebnich fgaiivalů
a dalšich kultumich akcl.

Mezi okruhy doplňkové činnosti povolené zňzovatel€m s€ řadi:
- realitni činnost. správa a údrrba nemovitosti
- pronáj6m a půjčovánívěcí moviiých
- reklamnl činnost, maŘeting, mediální za§toupenl
- zproslředkovánl obchodu a služeb
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2007 2006 2009 2ol0 2o,11 2Q12 20l3

74 666 77 o32 85 789 go 27o a3 372 70 984 93 70a

73 323 75 569 E4 811 78 971 €2 965 70 314 93162

1 361 1 463 -978 ,1299 4o7 470 -546

Hospodářský výsledek v hlavni činnosti

H6podářský výsledek v doplňkové ěinnosti

1500

1000

500

96

-500

-1000

_1500
2010 2011 2012 2013

aztíáta z hlavnlčinnosti . zisk z doplňkové činnosti

2oo7 2003 2009 2o,10 2011 2012 2o,13

1 94.4 2 051 1 760 2 o4a 2 186 1 919 1 794

3 516 2741 3 350 2 602 2 000 2 349

1 368 1 465 981 1 3o2 415 a1 555
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3.í vÝnosv

Polovnáni upravenóho plánu a 3kutečných výnogů za lok 20í3

úéet vÝNosY 3l.t2.20ll k 3l.,l2,20l3
601 VÝnosv ! oíod6i€ vlastnich výí
602 7 082 778,00 1a1,2.h

T,ilbv z€ zái énno9ti - luz€hs*o 600 o0o 00 r $7 257,00 1076%
Ťržbv zé zai činnóšt -žáhíánÉi D00 0o0 00 11 244 363 96 1o2 2%

8oo 00o 00 i 892 703 67 ,051%
Ťdbv 2 r.kl.m aGlami 0lr0 000 00 1 213 37! 78 121 l%

6o2 c.lkém výnosv z olodei6 llur6b 22 600 000 0o 370 99641 l03 4%

603 1 5m 000 00 1 598 06a 50 i06.5%
604 výnosv za olodáné 2boží

60 vÝnosY 2. vl, vÝronv á zboai 2a i00o00,oo 24 069 00.,91 í03 6!a

61 zmóna .lrvu zá., n.dok.výr

62

a,41 smllvníookulv á úíokv 2 Díodlenl

u2
643 vÝíGv z ódéDsánúch mhlédá€k

u4 vÝncv z o.odéié m.lenálu
645 VÝn6v 

' 
otodei. dl nehm nál

646 VÝnosv, oíodeio dl hm mái

u7 VÝnosv z orcdeÉ ooénkú
648 40o 000 00 431 7ao 2? 1o7.9%

6,í9 osiátní Ýýnosv z činnosn 10o000,00 114086 30

ea 600 000,00 6,a5166,57 ,loa,2%

62 25 0o0 00 27 262 1a 109,0%

653 475 000,00 467 24514 §a 4%

66 6110 00o.o0 494 50r.62 r8,9%

671 2 seo o0o m 259o0mm
672 Píovoznidotac€ _ MMB 64 914 000 00 646111020o 99 6%

672 2 l0o000,00 210o000,00 100 0%

67 60 6M 000,00 60 a01 102,0ó 100,0%

Úhrn zd.oiů 9Zl 7o4 o0o.0o 95 5í0 5aí.í0 1oo,1oh
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Porovnáni skutečných výnosů za rok 20í3 3e skutečnými výíoay zz rok 2012

úcet VYNosY l3,1.12 zo12 k 3,1.12,20i3 indlr l3/l2
ml Výndv l órod.i. vlestn|ch vúí
602 6 111 2ó1 óó 1 oa2 77d oo 130

Ťžbv Z tái ajnnc - tu2.ň3kó 2 o/t5 320 00 1 037 257 00 095
Trtbv 2. zái činn@li - zahEíiéi 2 250lao00 1l 244 aa3 s

361 327 65 1 802 703 67 139
Trrbv z Étláh .6lďni a79 322 1a 1213 37l76 l3t

602 célkem vÝnosv 2 oodeÉ služeb 11 977 351 03 23 370 996 41 1,95

603 1365751,17 1 598 068,50 1,17

604 Výnosv .a oíodáné zboži

T.tbY z. vl, vÝkonv á zboll l3 3,al l02,20 2a gae 06!r,ll 1,a7

6,t zňěÉ.t vu ra..n.dol.ÝÝr,

62

u1 sňluvnl ŇlútÝ. úókv ž ordbňi
642
613 Výncv , od6oEnúčh mhl.dáÉk

vúnGv z órodáiá h.tériálú
645 Vúnosv 2 Drod.i. dl n.hm ňái
6a5 VÝnGv z orcd.b dl hm mai

u7 VÝno.v 2 Drod.i. óož6mlú
6,18 323 686,00 131 76ó 2? 133
6a9 ó.láhi vÝnGv ž ánncli 300 ]92,93 lla OE6,30 0,36

623 878,93 !45866,67 o.87
662 27 9§32 27 262,48 o.9a
663 a3i 77a 08 1.oa
66 a69 71a.40 40/t 50r.62 1.o8

671 1 492 0@,00 2 590 00o,o0 1.71

672 Provdní dota@ - MMB 55 295 000 0o 64 611 102 o0 117
672 1 l@000,00 2 1@000,00 r,9l

67 57 B87 000,00 60 5ol l02,00 ,1.2o

úhrn zdroiů 72 313 695.53 95 5í0 5,|í.lo 1,32
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2no7 20o3 2009 201o 201l 2o12 20t3

4122 3 965 3 959 4 862 4 go7 7 0a3

7 050 5 211 12124 6 341 ]3 010 2 25o 11 245

2 4o1 3 195 2 361 2 1a5 2 045 1 937

2472 ] 967 2 0]3 1 752 1 366 1 598

] 637 3 703 213ó 636 1 362 ] 893

] 023 1 179 1 245 12,1 1 079 879 1213

19 153 25 251 19 420 23 469 13 3!3 2a 969

3.1.í \{ýy9i!ž9!ě-9!c9!ig!9z=-30jj!

2ó11 2ó12 2911

3. í.2 lížlylgJ§lc!!é!.g

Jedná se o tržby za vlastní koncerty a časově zaúčtované přijmy za abonmá podle počtu
konceňů vJednotlivých měsicich Ve sledovaném obdobi byly lyto tržby o 30o/o (o vice než
1 634 lis ) Vyšši než v předchozím íoce a byly vůbec nejvyšši V hislorii Filharmonie Poprvé
byly tržby ze vstupného Vyššijak 7 000 tis Kě Hlavním důvodem bylo zvýšení vstupného na
Většinu koncertú, pořádáni (pro Filharmonii) nového festivalu Moravský podzim a zvýšeni
počtu abonentních řad od sezóny 2o13l2o14 tazz & ýlolld music, mimořádné konceňy)
Pťávě tyto rekordní tržby svědči o velkém zájmu brněnského publika o koncerty pořádané
Filhaímonii

30 000

25 000

2000o

15 0o0

10 00o

5 000

0
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6 000

2 o00

0

F*-*" l

3.í.3 l!!!rz€zr!@!š!
z grďu j€ patmé, že v trv. lichých letech jsou ížby mnohem vyšši n€ž v lotech sudých. Tato
situace i9 lpů8ob€na' absolvovánim konc€ňního tumé po Japonsku, kleré se daři udržgt
v dvouletém cyklu. V roce 2013 absolvoval orchestr vlce kratšich koncertnlch turné
v Německu, Rakousku a Š$ic€í8ku,

60m
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3.í.4 l!žbr_rlg!9E9!ý§!3

V tžbách za tuzemské zájezdy byl v porovnáni s rokem 2012 mírný pok|es o cca í 00 tis. Kč,
což jé pňbližná cena jednoho představení v tuzemaku, Počet těchto vystoup9ní ávisí na
časových možnostech Filharmonie, al€ především na finančnich možnostech pořadatelů,

9 2 ooo

3.í.5 Tžbv z Dronálmu Bo§gdnlho domu

op.oti Předchozímu roku byly tžby z pronájmu ve sledoveném obdobi o více než 200 tis Kč
vyš§í, než v roce předchozim, a to iplgs problémy s restaurací, kt€rá n€byla po většinu roku
píonajatá, Proto doufáme, že v roce 20í4 se tržby z pronájmu vrálí algspoň na úroveň roku
2010, Je nutné nicméně uvést velkou konkuronci srovnatelných prostor v€ městě Bmé (např.
semilasso či nově sonocentrum) a omezený počet dnů, kdy jsou - z dúvodů Zkoušek ěi
koncaňů orchestru - prostory B€sedního domu nabiz€ny k pronájmúm,
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3.í,6 IElE_Eliáěgd
V íoc€ 2013 byly tržby z natáčeni trojnásobné oproti loku 2o'l1 a o vic€ néž 500 tis. Kč
vyššl, než V rocé 2012. Přesto je třeba uvést velkou složitost při Wjednáváni o nahévacích
projektgch yzhledem k celosvětové konkuíenci v dané oblasti

2ffi
2 00o

0

3.í.7 lÉlt@ltr!
ostalnl tžby byly ve srovnáni s rokem 20'12 vyšší, a lo o táměř 350 tis, Kč, Tgnto výsledgk
se podařil předevšlm díky roklamnim smlouvám v souvislosti s pořádánim festivalů. Do
těchto tržeb jsou dále zahmuty příjmy z píod€je píogramú a šatny,

20@
l 800
l 600
i 4(l0

9 1 20o

.9 1 00o
6{x)
600
/r0o

20o
0
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3.í.8 brriblrd!

v6 sledovaném obdobl byly íondy čerpány v čáslce o více nď 100 tis, Kč vyšši n6ž v íoce
2012. zíondu investičniho to bylo 154 tis. Kč (opíavy Bes€dního domu), z fondu rezervnlho
278 tis, Kč (dary, nadační příspěvky).

3.í.9 gtsldJýlg!@§

V€ srovnáni 3 rokem 20í2 došlo k poklesu o léměř 200 tis. Kě, což bylo zpú8obeno jednak
pňgdevšlm přg8un€m příspěvkú z nadacl na úě€t e48 (v roca 2013),

3.í.í0 Kurzovó zilkv

oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k téměř totožné výši, Nicméně tgnto úč9t je závislý na
kuzu mén, většinou eura.
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3.2 Nákladv

Porovnánl upraveného plánu a 3kutgčných nákladú za rok 20í3

úěst NÁKLADY t 31.12,2013 k 31,12.2ol3

501 1 0o0 000 0o 111651447

502 1 9{x) 00o 00 l 927 ,186 65 1o1,4%

504

50 soott bované nÉtupy 2 9o0 00o,o0 3 0a4 003.,12 lo5,0%

511 500 000 00 4aB 075.42 9? 6oÁ

512 5 600 000,00 5 9,16 494 53 106,2%

513 Náklldv na re9rezentacl 260 000,00 315860l7 112,8%

518 22 0o0 000,00 24 366 55a,57 110,1%

5,| službý 2a 3B0 0oo.o0 31 1!a 96a,69 l00,7%

521,o1 MrdóÝó nákládv 2áňastnancú 37 450 oo0 0o 35 266 714 00 94 2%

521-o2 ooN _ oPP, DPc 900 000,00 1 018 a42 00 1,1l2%

52i43 2 6@ 00o,@ 2 900 324,00 l11 6%

521_04 ooN - Vúfumoci, ďtáni 1 20o 000,00 1 ,r34 600 00 119 6%

521-11 Náhr.dá ň2dv 2. DNP 50000,00 70 949 00 ,|41 9oÁ

521 c.lláň mzdové nákledv 42 2o0 00o 00 40 691 029,00 96,4oÁ

524 zákoníé s@álni ooii§éni 12 625 00o 00 12 113 5a5 00 95,9%

525 o3táni so.iálni ooiillóni
527 zAkoňná s@iálni nákl.óv 375 00o 00 357 626,63 95,a%

52a 500 000,00 ,|49 225,00 89,6%

52 orobnl nákládv c.lk m 56,0o 0o0,o0 53 6,1l465.63 96,3%

53l
532
538 1 600 000 00 e31 u7 37 1o1-2

53 c.lk.m dáně a ooDlalkv t E00 000,00 ,l 83l 6a7,37 1o1.2o/.

5,11 sh|uvni óókutÝ a Fnálé
u2
543

514
547

54a
ošl.lní náklady z aJnnosti l 00o 000,00 í 029 lro 3l 102,9%

g c.lk ň Glrlni na*|.dY l lxro 0oo.00 l 02t 3!to.3l l02.1%

551 3 300 000 00 3 290 360 95 991%

552 2ú.l6n. Dlód.naho DNM

553 zúlt ena orodaného DHM
555

556 Tvóňá á zúčt oolevnftn @bž€k ď)0 0@,00 632 31212 105,a%

55a ooHM 500 00o 00 aao 153 31 96,0%

55 odol.v. rMM, oor.v oolorkv a ,a00 000,00 1 ao2 A26.5a 1oo,1

563 47,r 00o 00 445039,16 93 9%

569 oli.lnl 6nánČni náklá('y

56 azl00o.o0 445o39,16 93,9*
591 50 000,00

59 50 000,00

úhln nákladů 94 7lt4 000,00 95 501 3í6.86 í0o.a%
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Porovnáni rkuteěných nákladú 2a rok 20í3 3e skut9čnými náklady za íok 2012

úč6t NAKLADY k 3,|.12.2012 * 71 .l2.2o1a 13112

501 834 499 33 1 116 51147 134

502 l 698 494 95 1 927 488 65 113

50,r

60 sDolr.bov.na nátupy ,3l2 ge..2e 3 oill oo3,12 12ó

51l 367 42a 63 4€ao75.42 133

512 1 115 068 49 5946494,53 5.33

5l3 Nákladv n. ÉDíe..ílbci 194 359,00 31566017 163
5la i2 923 q)r,85 21ffi 551,57 169
5í ia 600 757.97 3l ll0l8a,6l 2.1l

621-o1 Mzdová nÁkládv 2em&ln.ncú 3. ó24 550 00 35 266 71400 1ó2

521-o2 ooN. DPP DPč 75a a68 00 018 442.oo 135

52l{3 1 619 836.00 2 900 324,00 159

32í44 ooN - YýDomoci, oslalni 807 650,@ l ,l34 ďD 00 l,78

521.11 Náhr.d. mzdv za oNP 63995,0o 70 949 00 ,,11

521 c6lk.ň ň2dové nákládv 37 870 901 00 40 691 029,00 1,07

521 zákonné.ďjáln| óoiialani 11 7a9 a22 oo 12 l13 565,00 103

525 o.Erni selálni @iialani
527 zákonné 3@iálni nákl.dy 351 5a5 45 357 626,63 1.o2

528 4€2 868 00 119 225 oo 073
52 60 405 176,a5 516íl a65,63 1,06

53l
532
538 2al a39 55 a31 u7.31 6,43

6! c.ll.m lhna á ooolattv 2&l639,56 1 631 847,37 6,a3

54l sňluvní mkuý á o.náb
512
s,r3

77 2 000,00

548

5a9 oli.tni ílákladv z činnogli 839 962,65 1 029 350 31 1.23

4 B3l962.83 ,l 02t 3511,3l 1.23

551 3 436 305,68 3 29o 360,95 0 9/r

552 zů dí. ólódaného DNM
zl].l 6n, .íodánahó oHM

555
556 Tvoó. . zúčl oD6v.Ých Doložék 12 000 0o 632 31212 52.69

558 DDHM 39 262,50 aao153 31 ,12 23

55 odol.v. orod.m.l . tu.rÝY 3 6!,568,38 a ao2 a26.56 1,A
563 6096r6,87 4a5 039.16 073

569 o§l, fií nákl -benk DoDlattv

56 609 616,67 ,!l5 039.16

591

69

úhrn nákl.dú 72 9o2 916.35 95 50t 316.86 í.3í
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3.2. 1. §p9g9!g_s49r!é!.c

Ve sledovaném období došlo ve srovnáni s předchozim rokem k navýšení o 282 lis, Kč
z důvodu předevšim větši potřeby obměny součástek hudebnich nástrojú, vyšši spotřebou
PHM do služebního vozidla (vice záJezdů oproti předchozimu roku) a spotřebou ostatního
materiáltJ v §ouvislosti s pořádáním festivalú

3.2.2 sDotřeba enerqie

oprotl roku 2012 došlo k navýšeni o téměř 250 hs Kč Talo s Uace byla způsobena
kombinaci různých íaktorů, předevšim mirného zdraženi, horšich klimatických podmínek na
začátku roku 20í3 a nulnosl temperováni prostor restaurace bez následné předfakturace.

3.2.3 oDlavv a udžováni

Ve sledovaném období došlo optoti předchozimu roku ke zvýšeni o 120 tis Kč z dúvodú
nutných oprav hudebnich nástroJú a Besedního domu, resp jeho prostor, Nejvyšší položkou
v íoce 2013 (97 hs. Kč) byla oprava nástěnných maleb U oprav hudebnich nástrojú byla
nejvělši položkou oprava dvou kusú trumpet (57 tis Kč) ostatni opravy byly V čáslkách do
20lis, Kč

3.2.4 cegtovné

Náklady na cestovné Jsou ovlivněny počtem a dobou tíváni tuzemských a zahíaničních
konceňnich tUrné, Vzhledem k tomu, že Ve sledovaném období došlo ke zvýšení oproli roku
2012 a navíc se uskutečnilo koncertní lurné do Japonska, tak i náklady u této po|ožky jsou
zcela rozdílné ve srovnáni s předchozím rokem

3.2.5 ostatní 3lužbv

Účet 518 - ostatní služby - Vykazuje množstvi poIožek, rozdělených analylicky do
jednotlivých podúčtů Nejvyšši položkou (cca 50%) v roce 2013 byly honoráře vystupujících
umělců, předevšim vystUpujicích na íestivalu Moravský podzim Dalši významnou položkou
tohoto úětu jsou náklady na propagaci a nájemné. K da|šim položkám na tomto účtU patří
pírjéovné za nolový materiál, pošiovné, autorské poplatky oSA, technické služby a úkld, lT
služby a bankovní poplatky.

3.2.6 9§@!í_ú!bdr

Mzdové náklady zaměstnanců byly Ve sledovaném období o téměř 850 tis Kč Vyšši než
v předchozím obdobi, Hlavnimi dúVody tohoto stavu byl platový aUtomat (plaiový poslup do
Vyššího stupně), vyšší počet odpíacovaných Víkendů a odměny
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3.2.7 odDisovÝ Dlán

Pro rok 2013 by| plán účetnich odplsú stanoven ve výši 3 800 tis Kč Tento plán se skláda|
ze tři položek, a to :

odpis v roce - dlouhodobý hmotný majetek - 3123tis.Kč
odpis v roce - dlouhodobý nehmotný majetek - ,152tis Kě
Předpoklad zařazení majetku v r 2013 - 525 tis Kč

V prubéhu roku došlo k úpravě plánu zdůvodu pozdéjšího nákupu (a zařazení) majetku,
příp jeho nepořizeni K31 12 2013 činlly odpisy částku 3.290 tls. Kč, cožbyloo 10ils Kč
méně, než bylo Uvedeno v upraveném finančnim plánu

odvod z odpisů na účet zřizovatele byl uskuleónén Ve výši 2 500 tis Kč

3.2.8 Úěelová prortředkv

zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání 261020, konaném dne 11. 12 2012
přispěvek na organizováni Mezinárodního hudebního íestivalu Bmo - Velikonočni festival
duchovni hudby (1 940 tis Kč), Expozice nové hudby (500 tis, Kč) a Moravský podzim
(10 000 tis, Kč),

Finančni éástky, které byly použity na Výše uvedené projekty, jsou (včetné účelu použiti)
uvedeny v přiloze

s výjimkou mzdových nákladů za měsic píosinec a odvodu DPH za 4 étvrtletl byly Všechny
výše uvedené čásiky uhrazeny v roce 20í3 a dolace byly vyčerpány V plné výšl

3.3 Finančnlmaiotek

Filharmonie Brno, p,o má Všechny účty Vedeny U ČsoB, a s, pobočka Brno,

a) staw oroslředků na bankovnich úětech

vKč

účet 3t v k 3,t. ,í2. 20í3

běžnÝ účet 4,603 953.56
devizovÝ účet 867 077,30

účet FKSP 69 297 .82
účet FR 150 000,00
účet Fl 1,899181,87
cELKEM 7.589.5í0,55
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b) Pokladni hotovost

VKč
tvo ookladnv stav k 31.12.2013

EUR 12118,55 332 351 23
cHF 960,00 21450,24
UsD 4 900,00 97 480,60
JPY 142 377.00 26 990 41

Dokladná v kč 62 729 0o
cELKEM 541.00í.48

c) ceninv

Stravenky v hodnotě 131 050,- Kč

3.4 Pohlgdávkv a závazkv

Filharmonie Bmo Uhradila veškeré došlé faklury a smluvni závazky se splatnosti do 31 12
2013 řádně a Včas.

Pohledávky - odběratelé, by|y k 31.12 2013 Ve Výši 3.942 tis Kč. Nejvyšší částku (3 127
tis Kč) představovaly neuhrazené honoráře za vystoupeni v tuzemsku l v zahranlči, které
proběhly vélšinou v poslednim čtvítleti roku 2013 a dá|e nezaplac€né př€faklurace za
dodávku energii ve výši 157 tls. Kč a 206 tis Kč subjektúm, ktenim Jsou energie dodávány,
Věišina pohledávek byla uhrazena v průběhu měsice ledna a února 20í4, ostatní jsou
řešeny právní ceslou

Krátkodobé závazky - dodavatelé - byly k31 12 2013 ve výši 1,073051,72 Kč a Jednalo
se o neuhrazené íaktury z přelomu roku Všechny tyto faktury byly V prúběhu ledna a února
2014 uhíazeny

3.5 Dotace z iiných veřeinÝch rozDočtů

Ve sledovaném obdobi obdžela Filharmonie Brno, p o. dotace od téchto subjektů :

Ministerstvo kulturv České reoubllkv

Program státni podpory píoíeslonálních divadel a proíesionálních §ymfonických orche§trů a
pěveckých sboíú - 780 tis, Kč
Festival Expozice nové hudby-380tis, Kč(zloho 100tis Kč státnifond kultury)
Festival Velikonoční festival duchovní hudby - 200 tis, Kě
Festival Moravský podzim - 750 tis, Kč
Turné Japonsko - 480 tis Kě

Všechny dolace byly dle Rozhodnuti Určgny na honoráře vystupujícich umělců a služby a
byly vyčerpány v plné Výši
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Jihomoravský krai

Mozartovy děti- 750 tis, Kč
Féslival ŠDilberk - 200 tis, Kč
Pořádáni vybraných koncenů - 150 tis, Kč
Přispěvek na provoz - 1.000 ti§ Kě

Prvni tři Výše smluv určeny na pokrytí nákladů spojených

§ projektem, Byl vystupujicich Umělcú a k úhradě služeb u těchto

akci, Přispěvek toiočnt provoz, Všechny dotace byly vyčerpány

v plné Výši,

+pllspévek týtK ČR --,.-prispěvekJM kíaje
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Plón tvorby a čerpóní peněžtrich fondů k 3l. l2. 20l3 (v tis. Kč)
Přispavkovó or8inizrc.: Filhaímoni€ Bmo

spávc mzpoaiových pl6lt dků: oK MMB

na iiv6li@ ze st]Élnich tmdú

FoNDlNvEsTl

invšlični.h úvérů Ebo Énia.l

v Bmě dnc:7,2_20l4
zpfrcoval(6)| Roman Forle

FoNDoDM

vzor č. 4

schválil(a): PhDí. Mari€ Kuč€rová - ředilelk8
stánovisko odvávového odboru:



Přlpavkova orPmiu..: Fllhlmonrc Bm

sp.ll.. Mpďlďý.h pfu!lř.dtů: odborkullUry MMB

VÝMY ž Yldni výkonÝ r á rn rl
: /ro] vÝn6v z édné wuÉntv

! loho vÝBv 2 lBBf.ln 6,1 
'inwkL

Plnani lin.nčniňo plílu při§pěvkova or8.niu.. k3l. l2.20l]

vÝno§ zlasřú M mĚ{dv.h !á§,
Výiosy z l@íaú 4 ílln|lD odalu ! súlikh fddd
vÝ6v z (fuší.ió od niÝch Usc l ď §uh,.llí

iúillni Fiňaíl . s,alii núlidv
cdokÝ dlouhodobého mlEúu

ýýrlí.r bfi.d.ňnl D ,a..aíl
, ,dj vÝskrr.k hc@d.r.ni hhhl aiDNi

Podll úmó a vbd vÝkonY t ! áorl n. €llor,ý.h nólíadeh v %

Plnll týMa a vlGlil ťrony ! Ě zt ri n. ..l}oý}ch náJdldŇh (9iž.ný(h o výa,
ul6ž.Ďého odvodu Z inv.ílěDlho íondU} v %

Vý3l.d.k h6Dodal€nl doDlikoÝéciMos,

Podí| úmú a vl61.| ťrony ! E ,hrl n. ..lkových niklldŇh ($ir.ných o tý§

V}& ulobnélo od\ ódu ?,nEn,cn,to fondu dle § 2't žIona ŽrU )000 sb
TEi*ř !. FaíEna óh.h.dořto r.1.1lt! d
IE!íř .. Faíal dlolhdo lo Ďl.r!u r íatnno mDaiu . .|thkh íoída
Poa.l fuvnlkd lDúmlmí o?.DóatenÝ sbv) a ohdobl n.ho ,ók

]3

v8nadr:722014

zpluvrl(.): Rtlru Fůrb

sbnovnko odvalvoÝého odbŇ:

]3

aó 7Ň

'7l]

I

I

] l0o

2 03:

927
] I

vzor č. 7

,

3l

žó.l

2217l

555

26.1

21l,l

l?.l
2,00

ll],4

ll2,5

ll2.4

schvúlil(!)] PnDr Múie Koé.reýi _ Édn.L!

lo21

02

l



učel neinvestčniho
příspěvkU

Expozice nové hudbv

čisb účetního
dokladu
4116114
41l1416
41l1516
41l17l3
41l9l5

Datum
čerpání

41l17l5
41l39l5
41I5316
421721,12

41l3516

12 6 2013

911611

15 6 2013

41l1916

12 6 2013
červen 2013

Věcné náplň

41l5l9

červen 2013

nákuo not

4217ol12

nákuD not

9l20116

kvělen 2013

nákuD not

3_1462013

9120116 9l1g716

5l2a13

inzerce KULT

9120,116 sl192l6

lisk vÝleD oíonáiem blllboardu

9i2O1i6,9/189/6

12 6 20l3

11-3172013

lnzerce - časoois Hermonie

9120116 , 9119116

15 6 2013

plakátv, letákv. roll up, billboard

v Bí^ě d^e: 27 2 2014

Zpracovál Roman Fúr|e

9l2o116 9119416

reklamnisDot

9/201/6.9/195/6

106 2013
srDen 2013

oíoná€m not (Vč DPH)

listopad 2013

9i201/6 9/190/6

inteínetové oňooieni

9/201/6 9/193/6

dramaturqle a odborné poradentslvi

5 _ 6/2013

9/201/6 9/196/6

slěhovániD

13_1662013

stěhovánip

6 2013
15 6 2013

ořeDrava exDozice (Vč DPH)
instalace vÝstavnich oenelů

15 6 2013
16 6 2013

an

16 6 2013
14 6 2013
15 6 2013

Uměl výkonu - zDěV íVč SD a DPH)

Finančni
Uvedená
dokladu

156 2013

Uměl vÝkon! - klavií (vč sD a DPH)
uměl VÝkonu - klavií lvč sD a DPH)
uměl vÝkonu, komoozlce (Vč sD a DPH)

čáslka
na učet

uměl VÝkonu - trumoeta (Vč sD a DPH)
lmél VÝkonu - komDozice (Vč sD a DPH)
umě| vÝkonu - zvuk insialace {Vč sDaDPH)

6 684 00

Uměl vÝkonu, zahradni instalace (vč sDaDPH)

Finančnlčástka
hrazená z účelového
nelnv plispévku

5 346 00

Uměl VÝkonu , klavir lmorovlzace (vč sD a DPH)

9 479 00
6 075 41

6 764 00
3 757,00

50 494.00
12 100.00
1a 651 72

6 684,00
5 346,00

3
30 000,00

267 oo

9 479,00
6 075,00

7 368,90

6 764,00

4 656.08
24 823,2a

3 757,00
50 494,00

10 000,00

12 100,00

14 A84,25

18 657 00

14 484 25
42 132 55

3 267,00
30 000 00

14 37510
21 729,25

7 368,00

21 729,25

4 656,0c
24 823,00

60 120 85

10 000,00

31 024 70

14 A84,o0

21 205 88

cELKEM

,l4

42132,00
484 0

74 375,00
21729,oa

c

21

60 120,00
729 oo

31 024,00
20 453,00

500 000,00



učelneinvestÉniho
plíspěvku
ýelikonočnifestival
luchovnihudbv

čislo účelního
dokIadu

41l29l4
41l1BI2
41l3112
411213

411513

DatUm
čerpéni

411613

41l9l3
41l1613

24 3-7 4 2013

41l23I3
41l31l3

únor 2013

41]43l3
41l53l3

3-4l2o,13

Věcná náplň

blezen 2013

41l57l3

1-212013

březen 2013

41l5416

VÝrobe reklemnich Dlac

březen 20,t3

4116213

oronálem e vÝleD blllboaídovÝch oloch

A1l5Bl4

19 3-1 4 2013

tiskovinv, inzerce, webové stránkv

4116014

TV spol

312013

41l1112

oíonáiem billboardovÝch ploch

41l24I3

1 3l2o13

inzeíce i,'létíopolitan

41l5I4

1-3l2o13

blezen 2013

41I1414

oronáiem oloch a

41l45l4

3l2o13

oIakáty. blllboardy bánerY

het

A1l50l4

34l2o13

ro||up p|akátY

24 3 2013

41l78l4

v,ileo olakátů

24 3 2013

9/64/3

kataloq, web baneí

9/65/3

5 4 2013

íeklamnispot

27 3 2013

13/143

Dlonáiem nol

25 3 2013

4116513

oíonáiem nol

,letáky

9110214

24 3,5 4 2013

7 4 2013

Díonáiem not

91121l4

7 4 2013

24 3-7 4 2013

oronáiem koslela

Flnančničáslka
uvedená na účetnim
dokledU

26 3,3 4 2013,
24 3 2013

em kostela

0íona

26 3 2013

em kostela a stuDňú

0íona

28 3 2013

em sálů

proná|em kostela

29 3 2013

em kostela

11_31 5 2013

em světelné technikY

7 4 2013

7 227 ,oo

Finančničástka
hlazená z účelového
neinv přispévku

10 527.00
13 528 00

uměl ýikonu - sbor

20 891,00

Umél vli,konu - souboí

27 165,00

dramaluíqie

uměl VÝkonu - souboí

27 649.00

uměl VÝkonu - sboí

10433,00

uměl uikonu - souboí

27 225,00
14 520 00

7 227 ,oo
10 527,00

90 665 00

13 528.00

35 029.50

20 891,00

8 000 00

27 165,00

69 41a 20

27 649,00

20 570.00

10 433 00

14

27

16 848.0o
738,00

14 520,00
225,oc

8 793.00

90 665 00

5 000 00

35 029,00

10 000 00
18 500.00

8 000,00
69 478,0C

8 470,00

20 570,00

10 000.00
102 863.00

14 738,00
16 848.00

28 800,00
40 000,00

8 793.00

49 000.00

5 000,00
10 000,00

10
40 000 00

18

000.00

10 000,00

500
8 470 00

30 000,00

10 000.oc
102 863,00

00

28 800.00
40 000.00
49 000,00
10 000,0c
40 000.00
10 000.00
30 000,0c



41l1514
A,ll271A
42l9l4 . 9l125l4
42l11l4,9112214
42l12l4,91123l4
42l15l4.9l12414
41l4415
41l55l3
41/56/3

2-4A2013

9/60/3
9/60i 3

5 4 2013
25 3 2013

9/60/3

3 4 2013

Ub\,.lováni oícheslru (Vč sD)

27 3 2013

9l11214.9112614

24 3-7 4 2013

wtvořenl uměl vÝkonu - oíchestí

v Bíné dne: 27 2 2014

zpracoval: Roman FiJr|e

9l112l4

7 4 2013

,/vtvořenl umél Výkonu . souboí {vč sD a DPH)

9]112l4

Wtvořeni uměl Výkonu - souboí (vč

24 3 2013

91112l4

,/vtvořeni uměl VÝkonu - sbor a orcheslr (Vč sD a DPH)

9111214

wtvořeníuměl vÝkon

24 3 2013
3l2013

áutorskoorávni Doolatkv osA

24 3 2013

stéhovániklavku

24 3 2013
24 32013

doorava sboru
Wtvolení umě| vÝkonu , zDév

7 4 2013

vvtvoření umél vÝkonu , zpěv

7 A 2013

ývtvořenl umél vÝkonu - varhanv

7 4 2013

ývtvolenl umél vÝkonu - autoíská skladba

7 4 2013

u-

Wtvoleni uměl vÝkonu - zDěv (vč so a DPH)

7 4 2013

zD (

sD a DPH)

Vč s

umě| Výkonu - diíiqent

D a DPH)

uměl vÝkonu - zpěV
uměl VÝkonu - zpěV
uínél výkonu - zpěv

47 765,00
245 000.00
179 M2.93
37273160
28 003,07

l05 123,65
6 886 00

15 730 00

47 765,00

11 000,00

245 000.00

15 000,00

179 042,00

20 000,00

372 600,0c

7 000.00

28 003.00

10 000.00

105 123,00

17 932,40
40 000,00

6 886,00
15 730.00

cELKEM

6 000,00

11

15 000 00

15 000,0C
o00

12 000.00

20 000.00

,0c

7 000,00
10 000,00
17 932,oo
40 000.00
6 000,00

15 000.00
12 000,00

l 940 000,00



Učel
nelnvesličního
přispéVku

čislo účelního
dokladu

41l97l10
41l81I1,|
41l52I4
12l45l5
41I34l1
42I3l1

Datum čeípáni

41l17l3

24 10 _8 11 2013

41l1016
41l1l7

24 - 31 10 2013

41l2918
41I20l9

1 -7 112013
1a -21 4 2013

41l22l9

la -21 4 2013

Věcná náplň

41l25l9
41l3519

kVěiiny

41l4219

aděníklaviru

1 -9l2a13
1 , 12l2o13

41l52l9

ladéníklávíru

10_112013

41l55l9

letenke - festivalová asociace

41l57l9

cestovni oři

5 -612013

lnzerce

41/60/9

7 - al2o13
9, 10/2013

41l7119

webová orezentace (Vč DPH)
inzerce KULT

41l75l9

září 2013

41n7B

orezentáce ve sboíniktl

6 _ 9/2013

kaz

41l89l9

vÝíobá e umlstění Dlachet

9 _ 10/2013

41l?l10

inzéíce MlJ

9I2o13

oráíické zoracování orooíamová nabid

41l11l10

roll up, biqboaíd, web banery

41126l10

9/2013
záři 2013

41l27l10

inzerce irelropoIilan

záli 2013

41I28l10

inzeíce MetroDoIis

záli 2013

41l35l10

lnzeíce Harmonie

záli 2013

tisk oíooíámové nabidkv

rok 2013

Finančničástka
uvedené na účelnim
dokladu

zári 2013

inzerce Galerie vaňkovka

4 - 512013

orafiká iisk vÝíob

záli 2013

oaooeoece fesiivalu

9 - 10/2013

sazba a tlsk baneíú

1012013

inzerce Hls VolcE

řiien 2013

oronáiem bioboardu

řiien 2013

inzerce KULT

k

19 575,00

1ol2o13

olakátv, baneív samolepkv. madla

Flnančničáslka
híazená z účelového
neinV plíspěVku

líien 2013

a Vlalek

3 500 00

DroDaoáčniletákv
festNelovÝ káteloo ínávíh a tisk)

2 450,00
10 826,00
6 581,96

Drooaoace íbi|lboardv, c

37 510,00
5 588,75

17 561 94

19 575,00

35 o00 00
15 791,00

3 500,o0
2 450.00

5 053,00

10 826,00

5 082,00
28 071.0

6 581,0€
37 510.00

12 171

L

17 545,00

5 588 00
17

0

8 712 o0

00

35 000,00
561 0

57 475 00

15 791.00

24 200.00

0

5 053 00

6 691,00
12 911,00

5 082,00

212 461 oo

28 071,00
12 17,|,oc

6 937 00

17 545,00

7 260,00
49 973,00

s 712.00
57 475,00
24 200,00

35 078 o0
685,50

11 616,00

6 691.00
12 911,00

56 205,00

212 461.oo

5 445,00
394 738 00

6 937.00
7 260 00

49 973 00
1685,00

35 078,00
11 616.00
56 205.00

5 445,0c
394 738,00



41/39/10
41l4612013
41l4Bl10
41i60/10
41167l10
41l7211o
41174110
41fial1o
41l82l10
41l90l10
41l100l10

10 _ 11/2013

41l101l10

1ol2o13

4,1l2o1,11

říien 2013
10 - 11l2o13

4,1l32l11
41l37l11

vÝleo olakátú

11l2o13

41l44111

řiien 2013
10 _ l 1/2013

oíaílka á lišk olakáiů

41l55l11
41n2/11

íeklame seznem

řiien 2013
10 - 11l2o13

inzerce Kt]LT

41186111

10 - 11120,13

41la4l12

orafika a \^iroba celoo
lnsta|éce a odslíaněni iekl píosťedkŮ

41l2Bl9

1ol2o13

A1l93l10

orafika a tlsk voucheru

10 - 11l2o13
1ol2o13

41/38/10

oronáiem reklamníD|ochv a vÝlep plakátů

10 _ 1 1/2013

41l92l1o

oronáiem vÝleoouich oloch

10 1112013

Dronáiem reklamní DIochV

4,1l23l11

VÝroba a umistěni D|achel

41l24l11

11l2o13

41l35l11

informačni banner

10

lošné íeklamY

11l2013

41l45l11

]íaíika a tlsk íoozvánkv, Droaramv

10 - 1112013
- 11l2o13

41l52l11

rekIamnispot

6_ 11/2013

41l78112

ýÝroba vldea

27 10 2013

monitorinq médií

42l29l1

29 10 2013

42l3ol7

vÝíoba a umístění p|achet

15 10 2013

9/365/10

internetová orooaoace

21 10 2013

DTP á tišková data

9l38Al10

Díonáiem nol

41ls81,1o

211 2013

27 10 - 8112013

Droná€m noi

42l47I,1o

8 11 2013

konferenčna baliček - tisková konference

5,11 2013

oronáiem
oronáiem

4 112013

Dronáiem JD

3 872,00

4112013

pla

17 036.80

oroná€m svételné lechnlkv

ká

JD

16 819 00

oronáiem orostor

7l2o13

tv)

JD

94 380,00

11l2013

oronáiem kostela

10l2o13

6 778,00

oronáiem židlí

10l2013

5 445,00

oíovize - orchestr

16 731 90

1012013

Vvtvořeni Uměl vÝkonu - orchestí (vč sD)

10D01

wtvořeni uměl výkonu _ souboí

5 130 00
16177 00

3 872,00

vvtvoienl uměl vÝkon! - soubor

17 036,00

ubvtování oíchestíu (vč sD)

8 712 00

16 819.00

39 930,00

provize _ sólista

94 380,00

21 054,00

6 778,0C

5 227 ,20
83 926 00

5 445,00
16 731 00

24 2oo o0

5130,00

6 000 00

16 177

5 687,00
21 054,00

a 712,00
39 930 00

24 538,80

0o

21 054,00

5 868 50

5 227 ,00

5 754,00

83 926 00

8190,00

24 20o oo

6 600 00
102 084 10

6 000 00

12Q 234 10

5 687,00

102 084 10

21 054,00
24 538.00

6 050.00
30 250,00

5 868 00

,14 520,00

5 754,00

17 920,10

8190,00

519 600,00
2 243 450,oo

6 600,00
102 084,00
120 234,0c

53 000,00

,l02 084

22 000.00
72 471 00

6 050 00

t02 800,00

30 250,00

00

14 520,00
17 920,00

519 600 00
2 243 450.00

53 000 00
22 000,00
12 471 oo

102 800 oo



4ZAal10
42l49l10
42154l10
91412111
91415111
41l12l11
41l17l11
41l1al11
42156111

42l58l11
42l59l11

1ol2o13

42160111

1ol2o13

42161l11

10/2013

42162l11

11l2013

Á2163l11

Uvlvoření Ulhél vÝkonu - orchesř ívč sD)

10 - 1112013
1112013

42166l11

oíovize - oíchestr {Vč DPH)

41167l12

doorava, sólista {vč sD)

11l2o13

41n71,11

vvlvořeni uměl vÝkonu - soubor

11l2o13

41l14l10

licence k nahráváni

11l2o13

41l22l11

ltb!.lóVáni WsiUDlriicích !mělců (

10i2013

41B2l11

ubvtováni oíchesiíu l

11l2o13

ubvtování orchestru ívč sD)

11l2o13

vvtvořeni uměl vÝkonu , orchestí ívč sD

1112013

9l429l11

wtvořeni uměl vÝkonu , dlrioent íien sD

11l2013

orovze orchesř (vč DPH)

9/379/10

11l2o13

Wtvoieniuměl Výkonu - soubor (ien sD)

9/379/10

11l2o13

Wtvořeniuměl VÝkonu - sól§ta (

91379l10

10 - 11l2o13
11l2o13

Wtvoieni Uměl vÝkonu - sóllsta (Vč sD)

9/379/10

8 - 10/2013

9i379/10

ýVtvoření Uměl VÝkonu - soubor lVč sD)

10 - 1112013

sD)

9l379l1

,/Vtvolenl Lmél vÝkonu - orchestí ísD a Drov

9/379/10

dooráva oíchestru (

91319110

11l2013

eulorskooíávní ooolalkv

0

sD

9l379110

celý rok

ořekladv Drooram

10 - 1112013

9l379l10

celý lok

hudebnia zvuková ležÉ

91379I10

ozvučeníkoncertú

10/2013

9/379/10

mzdové nákladv oíodukční a díamaturoa

1ol2o13

zp+sp produkčnl a dramalurqa

10l2o13

překladY recenzi

1ol2o13

SD

388 693,00

u

sD

1ol2013

154 200,00

osA

10l2o13

21796,40

1012013

Uměl V}ikonu - zoéV

21 000 00

1012013

195 957 42

Umél vÝkonu - trubka

1012013

Umél VÝkonu _ tíubka

16 895,00

1ol2o13

151 765 00

uměl vÝkonu - trombon

Ee

1ol2ó13

umél výkonu - kubka

64 236.00

)

10i2013

388 693,0€

806 049 00

uměl Výkonu - lesni roh

154 200,00

umél VÝkonu - baslrubka

29 894 00

Uměl VÝkonu - llombon

27 796 oo

89 348.22

vvNořeni uměl výkonu - tíubka

Umél VÝkonu - bestíUbke

21 000 00

9 449,00

195 957,00

Umél VÝkonU - celesta

76 264,0o
165 591 00

uměl VÝkonu , klevir

16 895.00
151 765,00

207 1

177 111 oo

M 236,00
806 049,00

93,

40 589 00

00

29 894 00

42 921 ,0o

89 348.00

10 800,00
25 800,00

9 449 00
76 264,00

60 500.00
418 617.00

165 591,00
207 1s3 00

142 334 00

177 1,|1.oa

5100,00

40 589,00

5 000,00

42 921.oa

2 500.00

10 800 00

2 500.00

25 800,00

2 500 00

60 500,00

2 500 00

418 617,00

3 000 00

142 334,00

2 500,00
3 500,00

5 100,00
5 000,00

2 500.00

2 500,00

3 000 00

2 50o 00

3 000 00

2 500,00

2 500,00

2 500,00
3 000,00
2 500,00
3 500 00
2 500 00
3 000,00
3 000,00
2 500,0o



9/379/10
9/379/10
9137911o
9142gI11
91429111
9l379l10
91379l10
42l1314
913621,1o

9/378/10
9/388/10

1al2013

42l47l10

10/2013

42l49l10

1ol2o13

9/394/11
9l400l11

11l2o13

ývtvoleníuměl

11l2013

9]401l11

Wtvořen{ Uměl VÝkonu - řUbka

10l2a13

9l402111

1ol2013

Jl4o3l11
914oAl11

4l2013

914o5l1,1

1ol2o,13

Umél v,J,konu - trubka

VÝkonu . tíubka

1ol2o13

9/409/11

uměl výkonu - só|ista

10l2o13

9l41ol11

účastnickÝ ooDlalek - zasedáni asociace

uměl VÝkonu . sólista

10l2013

9l411l11

DPH Drovize - koncerl orchestru

ulňěl VÝhonu - só|ista

10l2o13

9l415111

DPH honolář, koncerl oícheslru

uměl Výkonu - sólista

10l2o13

42l2l1

DPH sólista

1112013

1l3512

DPH oíovize sólisla

1112013

DPH Díovize - koncert oíchestíu

1l23ol11

u 8íÍ]é dne:27 22014

Zpracoval: Roman Fůíle

11l2013

11236111

DPH dtíiqent

1,1l2o13

DPH honorář , koncerl orchestru

11241l11

11l2o13

DpH honorář koncen oíchestru

11l2o13

DPH sólista

11l2o13

DPH sólista

11l2o13

DPH honorář - koncert souboru

11l2013

DPH honorář - koncerl orchestíu

1 - 1212013
11I2o13

DPH honorář - koncerl souboru

1 - 1212013

DPH sóhsta
DPH sólista

11l2o13

DPH nahráváni

11l2o13

členskÝ DoD|atek - evroDská asociace festiValů

11l2o13

členský Doolatek - čéská asociace fesúvalů

2 500 0!
2 500,00

kuízová zlúále
kUrzová ztráta

2 500 00
15 000,00

kurzová ztráta

25 000,00
99 588 00
95 190,00

2 069.2a
109 116,00

2 500,00

82 880,79

2 500,00
2 500,00

4 627 ,95

15 000.00

21 588 00

25 000,00

32 382,00

99 588,00

29 893,05
152 543 19

95 190 00

452 935,65

2 069,0c
l09 1,16,00

11

82 880,00

31419.27
898.15

40 608.18

4 627 ,oo
21 588,00

98 046 75

32 3a2.00

20 246 07

29 893,00

14 938,20

152 M3,00

14 278.5o

452 935 0c

41 151,06
1o2 42o 0o

11 898,0c

5 000 00
102 399 00

40 608,00
4,19,00

98 046 00

cELKEl/l

5 074,36

20 246,oo

51 635,00

14 938,00
Á 27a,oo
41 151.00

102 42o 0c
5 000,00

102 399,00
5 074 00

49 848.00

10 000 o0o.00



vÝxazzsKu R zrRÁry
PŘiSPĚVKOVÉ ORGANlZACE

Filhármoni. Bmo, P.o.
Komenského nám 534/8, 602 00

lč ooo9.4897

právnl íoma úaélnl jednoiky plisp€vková oíqaniacó
plsdměl ónnosli Él.iná konc.íni a]nnGl

šó.távéná k 31,r2,20í3
(v Kč, s přsrnBtina dvě d.3etinná místa)

okamžlk §€slaveni]31 1 2014

1234

Ná2ev položky

úcEíNloBooBl
iický BĚžNÉ MINILÉÚ&'| 

","-la**, IH@e..ái.k..-rc; I Hla*, č-"osl |Hc.dát káó"@

93 707 980,0! 1 793 336,7; 70 983 653,7( 1 919 262.6l

I 93 262 940,9,. 1 793 336,7i 70 374 036,8i l 919 262,6!

501 1 085 564 4j 30 950,0( 600 735,3: 33 764,0(

5o2 499 9i4.9l 427 573,7í i 253 283.3( 445 2,11,6!

3 spoť€bd iinýó nskladoVálslnýd) 503

Aktivae dlouhodobého majótku 506

6, Aktiva@ oběrného malelko 507

1. zména slavu zásob vlasln i výrcby 508

511 471 154,4i ]6 921.0{ 356 027 6! 11401,0{

512
5 946 494 5! l ] ]5 068,4!

1o Náklády na rsp.e2gnlaci 513 315 860,r; 194 359,0(

]] Altlvac6 Vn lrooíganiz9čnló služeb 516

12. 518 24 051 2a4 01 335 270 5l 12 576 603,5( u7 29a,3í

13 - 521 39 970193,0( 720 836,0( 37 o77 743,0( 793158.0(

zákonné sociá n pojištěnl 524 1l 877 387,0l 236198,0( 11 532 671,0( 257 151,0(

15. 525

16 zókonnó @álni náklády 527 350 639,r: 6 987,5, 343 590,7| 7 994,7(

L7 52a 437 271.ol 11 954,0( 468 876,o( l3 992,0(

t8, 53l

t9.

20. 53a
1 E3l u7.31 28,4 839,5a

22 smluvni Pokúty á úfukyž píodléni 541



Název položky

úóETNio8DoBl

BÉžNE MlNULÉ

Há- ó-d lF6edál{áé *, | ,-". * |r".e.d"A,;ě-*

23 542

24 543

25

26 2 000,0(

27. ý6

2É. oóplsy dlouhodobého majeiku 551 3 290 360 9a 3 486 305.8t

Podóny dlo!hodobý n9hmomy majél€k

]o. podaný dlouhodobý hmolóý ňalelék 553

31. 5ý

32 Tvoóá á zúalováni.ézéfr 555

33. Tvoóa a zúalovánl opíavnyó polorer 556 632 312,3, 12 000,0(

NáklddY z wleénýcn pohlédávek 557

]5. Náklady z drcb.ého dloUhodobého 550 480153,3 39 262,5(

36, osl,.tni náxlády z arnnosl 549 1 o227o4 31 5 646,0( 830 670,8a 9 292,0l

IT, 445 039,1( 609 616,8;

1 P.odáné 6nné pap|ry a podlly 561

2 662

563 tl45 039,1 m9 616 8;

4. Náklády d pb@nénl Eá]nou hodnolou 564

5 oslalni lin6nani nákl6dy 569

I1I

l Ná klad y vyblaný.h ústlédni.n vládňlch 571

Náklady vyblaných mistni.h vlád.ich 512

1, 591

Dodabané odvody dané z o|i|mu 595

YÝNOSYCELK€M 93 161 6a4 6l 2 34a 856 4a 70 313 719,5: 1 999 976,0C

L 23 166 075,0: 2 348 856,4l 11 967 005,1i i 999 976,0(

1. Výnosy z prcde]€ vl69l.ich ÝýDbků 601

výno§y z prodq€ slu2eb 602 22 620 2o8 4l 750 787,9l 1t 353 626,2l 623 f24.8i

], 603 l 598 068,5( 1 365 75t,1



Název poiožky

účETNloBooB]

w 8É2NÉ M|NULÉ
el 

""*lr,-"", I 
N."e"d"ř"ká é,"-"{ Hbúiá.nd 

|H@e.dáEká 
čjnm,

4. Výnosy z prod6lÉho zbori 604

8 Jinó výn6y z vlastňicň vý*onn

9 smluÝoipokuty á úroky z plodl6ni 6,41

]0

11 Výiosy zodepsaiých pohl6dáv6k 643

12. výfusy z podq. matéňálo

Výnosy z píod.j6 dlouhódobého 645

14. vynosy 2 prodqe dlouňolobého

15 vynosý z ptod6i. pozemrú

16- 64a 4317ao.2,| 323 686,fi

1,1 oslatni výno§y z ainnosti 64s 114 086,3( 289 692,9: 10 50o 0(

II. 494 507,6: 459 714,4í

1 Výnosy z píodgi. cénnýdt p6píru a 661

2, 662 27 262,4t 27 936,3,

], 663 467 245,1/ 43177a-0!

Výnosy z pt9canéni íeálnou hodnolou 664

6. osidtňi in6y z a]nnosll 669

IV 69 501 102,0( 57 887 000,0(

Výnosy vyb..ných Úsú6dnló vládnlch 671

2. Výnósy lybÉných mislnich vládnicn 6T2 69 501 102,0( 57 887 0oo,0(

vL VÝSLEDÉK HOSPODAŘENl

] Výsl€dek hGpodářoni pl6d zdanéniň -
-5Á6 295,4/ 555 519 6t -669 934,1 80 7t3,3l

2, Vý!l9del hospodálenl bé2néno !Čelniho
óMMi, nĎlórká 59 _60.61{+l, -546 295 4l 555 519,6t _669 934,1j 80 713,3l



RozVAHA
PŘisPÉvKovÉ oRGAťlzAcE

Fllharmonis 8.no, p,o,

Komenského nám 534/8, 602 00

c:00094897
prAv.i iormá úé6lni ]ednolky přispéVková oíganižace

pledmél unnost veléjná kon6dnl činnos(

3.6lavená * 3l.í2.2013
(v Xč,3 Pa.lnGtin. dvě d€6otlnná ňí.tá)

okamžik sestaveni: 31 1 2014

sětné úč6tni obdobi

Bruno Koískcě N6lto
,1 23 4

AKTlVA CELKEM
377 5B7 251,at 343 7a2 oý,0. 33 805 237,8, 32 447 829,7í

36, 837 376.8( 343 il9 450,7i 1a717 926,0l 20 059 223.9t

I
Dlouhodoby nehmo,ný máFl6k

2 732 726,3( 2 584 329,8( 148 396 5( 300 486,5(

t Nehňotná výÉEdky Ýýzkumu a Vývoje 012

013 2 139 694.5( 2 041 898,0( 97 796,5( 199 286 5(

3 253 000,0( m2 4on ol 50 600,0( 10i 200,0(

Porcbnry na eml§€ á pr6í€r€nčni llúily 015

5
oobný dl@hodobý n.hmř' fujeiek 340 031 8( 340 031 a(

6
oslalni dlouhodobý néhmohý ňáJsl€k 019

Nedokoňaený dl@hodoby néhňohý

8.
Uspoaádácl,]čel lech zhodnó@ni

Posk}anuÉ zálohy na dlouhoóóbý

II oloúhodobý hmohý maje€k
359103100,5( 340 535 120.9; 18 567 979,5l 19 757 187,4|

031
1 785 600,{x l 785 600.0( i 785 600,0(

2
a32 163 000,0( l63 000,0( 163 000,0(

], a21 252 415 493,9: 251 977 753 9'. 437 740,0( 517 397,0(

4.
sam6tal.é movilé vécia soubory a22 84 675 68],5i 73 360 016,9| 11515664.& 12625 215,4l

5
Péstilélské c6lky lfu.lych po@slÚ 025

6,
Dobný d@hodobý hmohý máFlék o2a t5 197 350,0| i5 i97 350,B

1.
Glalni dloohodobý hmolr,ý m8j€lék

8.
Nedoloňa.ný dldhodobý hmolný 4147150,0( 4147150,0t l47l5o.0(

9
Uspoaádó.l účel lsch 2hodn@ni 045

1o
Posl§4nuié álohy É dlfuhóóobý 052 518 825.q 5r8 825.0( 5í8 825,0(

III olouhodobý linánénl máielek



b c

Běžné účét iobdobl

Bfuno Kďek@ N6tlo

123 4

l. M6jetková úč3sl v o$bácň s 061

2
Melélková Úa€sl v osobách s

], Dunové enné papiry d.žené do 063

5
í9rm]novené vklady d lo! hodo bé 060

6
osláhi d|ouhodobý ínánaji ňájélék 069

Iv. Dlouhodobé pohl€dáVky
1550,0( 1 550,0( 1 550,0(

1.
Poskytnulé náVrátné linánčni výpoňoci 462

2
Dlouhodobé pohledávky ž poslolpóných

3
olouhodobé poskvtóllé zálohy 465 1 550 0( 1 550,0( 1 550,0(

5
Dlouhodobé pohledávly z náslrojú 468

6.
oslátni dlolhodobé pohledávky 469

7
Dlolhodobé poskýinúló álohy ňá

B 15 749 875 0í 662 563,3: 15 087 311 7( 12 388 605,7:

L 138 812,9! 138 812,9! 125 324 7í

1
111

2 l38 812,9! 138 812,9| 125 324,7í

3
119

4
12,1

5.
Po|otovary vlaslni VýobV 122

6
123

131

8,
132

9
r36

10,
139

TT 7 349 500.ft 662 563,3i 6 686 936,7l 4 415 7u.d

1
311

1 191 i54.0: 152 951,3: 1 o38 202,7í 529 962,8{

4
kétkodobé póškyanulé zálohy 314 69 904,7( 69 904,7( 69141,0l

5.
Jiné pohl.dávky z hláÝnl aiňnosti 315 2 750 72o.oí 509 612,0( 2 241 1oa,o( 80 993,0(

6.
Poskyinuló náÝral.é lina.č.i Výpomoci J16

10.
pohlédávky 2e 2mésln.ncl 335 3r 111,0( 3i 111,0( 40 534,0(

11.
zúětová.ls inslilucgňi soc záb6zp a 336

12, 341



b c

BěrÉ úéohi obdobi

8runo KoÉkce Neno

123 4

13
u2

14. 343

15,

16,
Pohl.dávky a vybÉnými úsll v€dnlmi 346

l7 Pohl6dávky zá vybrá.ým mistn Vládniňi 348

1a,
Poňl.dávky 2e ú&stilky .díu2€ni 351

23
K.átkodobé pohl z ňástqo spolufrnanc 371

24,
kótkodoóé postrytnuló zálohy ná 373

25. 3a1 3l6225,0l 316 225.0{ 2u 414,2l

26 385 192.0( 192,0(

2,7 .
3aa 2 880 000,0( 2 880 om,fi 2 592 000,0(

28.
osl.tni kálkodobé lohl€dávky 3T1 l10 193.2( tl0 i93,2( 818 689,4/

IIT xláltodobý lin.nani máj€lék
261 562,0: 8 261 562.0: 7 u7 u63,

1-
M.ielkore @nné p.piry k ob.hodováni 251

2.
DUhové cenné Pdpiry lt obchodováni 253

3, 256

4,
Těrmhované Yklady kóú(oóobé

5
245 2 049 181,8j 2 049 181,8] 2 467 2o2,g

9.
Bažný úael 241 5 47t 030 8{ 5 47t 030,8( 4 996 089,4(

10, 243 69 297,8; 69 297 ,a, 106 B89,1

15
263 l31050,0( l3105o,(x 58 9$,(x

16. 262

L' 261 541 00l 4{ 541001,4t 21s4,14,7l



PAslVA
b 5 6

4.
289

5. 321 l 073 05l,7: 543 891./u

1.
Krátkodóba pňiaté ábhy 321 2 900,0( l2 6m,0(

9.
Pňi é íáWelnó fiÉnanl výlqndj 326

13 33, 2 a51 o27 u 2 4i4 683,0(

14.
Jinó závezly vúéi Éměstiancůň 333 16 350.0( 15 585,0(

zt]člováni s inslilu6ml $clálniho
2rb€zfta.íl á zdrávďníhó MiišlÁňi 1 411 234.0í 1 2a2 479,0í

16. 341

17. 342 347438,0{ 203 929,0(

18. 16u7o71 4u §2,1

19.

20. ěv6ry k o3obáň mino vládni i..litu6 345

2I. záveky k vybEným ústědnlm vládnim u7

22.
závdky k vyýanýh misl.llm !,ládnlm 349

23.
Z6v6zky k ú&shikúň §díureni 352

29
Kéttdoba závazky 2 nástoÉ spolufin 3f2

30
Králto.loó. pň|a|é zóbhy m rán6ldy 371 2 880 (x)o,fi 2 692 000,0(

31, ilaal 712,u

12. 384 3 042 729,8a 2 552 447,o(

f] 389 l44 709,0( 108 665,0(

14. ostahl kálkodobá závazky 37e 109 356,5! 5 760,0(



3.6 lnvestica

a) lnformace o orobíhaiících investiěních akcich

Ve sledovaném období nebyla provedena žádná investiční akce,

b) lnvestiěnííond

lnvestiéni fond byl tvořen každoměsičním přídělem z odpisú z DHM a DNM,

v tiš Kč
stavk112013 Tvoňa cerDánl stav k 31 12 2013

2 394 3 290 4 603 1081

Počátečni i konečný stav je včetně částky 853 tis Kč, která je Uíčena na Janáěkovo kullurní
cenlrum.

Čerpání investičniho íondu :

Hudebni náslíole 1 949
ooBW BD 1aA
odvod z odpÉťl 2 5o0

Hudebni nástroje - '1xflétna-418tis. Kč
2x lesní roh - 536 tis Kč
1x pouzdro na kontrabas - 53 lis- Kč
1x viola - 124 lis Kč
1x fagot - 818 tis, Kč

71



4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNI PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond investiění

viz bod 3,6 b)

Fond rezervni

Rezervní fond byl v roce 2013 tvořen pouze peněžními dary, které byly částečně i čerpány.
z fondu také byla provedena úh?da áráty za íok 2012 ve v,ýši 33 tis Kě_ Podrobnosli jsou
uvedeny v příloze - peněžní fondy, a to věetně stavů na začátku a konci sledovaného
období.

Fond odmén

Fond odměn nebyl v Ioce 2013 tvořen a neby| ani čerpán- Podrobnosti jsou uvedeny
v příloze - peněžní íondy, a to věetně stavů na zaěátku a konci sledovaného obdobi, které
jsou stejné

FKsP

Tento íond byl v roce 2oí3 tvořen přiděly na vrub nákladů, Čerpán byl v souladu se
schváleným zpúsobem čerpání na úhradu potřeb zamě§tnanců. Podrobnosli jsou uvedeny
v příloze - peněžnííondy, a to včetně stavú na zaěátku a konci sledovaného období.



5. KoNTRoLNičlttHosr

Vnitřní konkolni systém zahrnuje řídící kontíolu, veřejnospráVní kontrolu a interní audit
Ridicí kontrola je Ve Filharmonii Brno p o zajlšt'ována vedoucimi pracovníky Vsouladu
s VydanoU Vnitřní směrnici
Ve sledovaném období byly ve Filharmonii Brno, p o provedeny dvě veřejnospráVní kontroly
ze strany zřizovate|e - odboru kontroly a interního auditu a odboru kUltury,
lnterní audit zajišt'uje V organizaci zvlášt' k tomu pověřený zaměstnanec, kteď v souladu se
zákonem nezávisle a ob]ektivně přezkoumáVá a Vyhodnocuje operace a Vnitřní kontrolni
systém

5.,l Roěni Dlán kontrolní činnosti orováděné orqanizaci

V rámci kontíolní činnosti organlzace byl pro rok 2013 zpracován také plán lnterniho auditu,
kteni kromě monitoringU, konzu|tační činnosti, odborné přípravy auditora a Vyhodnocovací a
plánovací činnosti zahrnoval audity;

- Krátkodobý pronájem Besedniho domu
- |nventarlzace k 31 12 2012, Poskytování čestných a služebních Vstupenek
- Učelně vynaložené píostředky na MHFB - Expozice nové hudby
- pracovnidoba členů orchestru
- Vyhodnocení hospodařeníorganizaceV,,úsporném režimu"

5.2
rok

Voblasti interniho auditu bylo postupováno vsouladu sjeho plánem, By|o realizováno pět
plánovaných audltú a jeden mimořádný, ze strany managementu ani jiných subjektů
nevzešly žádné požadaVky na dalši mimořádný audit,
U všech provedených auditů byla doporučení Uvedená V závěrečných zpíávách se všemi
zúčastněnými stranami projednána a ředitelem by|a Vydána pověřeni k provedení opatřeni
lnterní auditorka také v souladu s plánem lA spolupracovala s Vedením FB na záležitostech
týkajících se řidící kontro'y a konzultovala s managementem potřebná témata
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lnv€ntarizace byla v organizaci provgdgna k 31. 12. 2013 na zákládě vnitřní směrnica o
inventaíizaci maigtku a ávazků a paikazu igditgl€.

Byla provedena fyzická inverrtura:. dlouhodoÉho hmotného majetiu k 31 . r 2. 20í 3 (30. 11.2013-fyziďá inv€ntura). drobného dlouhodobého hmotného maietku k31. í2. 2013 (§.1'1.2o'l3 - lyzi&á
inventura). dlouhodobého n€hmotného majgtku k 31.12.2o'l3. drobného dlouhodobého nehmolného majetku k 31, 12. 2013. m8leriálu a zboží ne skl8dě k 31. 12, 20,13. p€něžních prostředkú v hotovosti. canln. dokladové inv€ntaíizace u rozvahových úaú k 3í. 12.2013

6.í@
lnv€ntgrizačni rozdíly n€byly zjištěny-
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